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 یناسک هب ار کیچوک باتک نیا

 و دنوشیمن عناق یرارکت و یمیدخ

 و ون ميهافم و نیماضم لابد هب هشیمه

 .دنتسه رترب

 و نارامیب هب کمک یارب ار مزیتونپیه
 . دنزومآ یم نادنمدرد

 زنورآ یراه

 راف ناداتسا هد میدقت

 دا بیوجشناد ۳ تايصحتللا

 و ییامام «یکشزپادند یاههتشد

 مامت هب هیده و اريا یکشزپ
 و مزيت ونپیه نارادتسود

 .م زین ون یهذوخ

 نایلامج اضر دیس رتکد



 ناونع

 مجرتم همدقم

 دناهدش هزیاح هدنرب هک ییاهشور :لوا شخب

 کرالک ر تک د شراگن ««تروپار نآ» مزینونپیه

 (رگید تمسق) دناهدش هزیاج هدنرب هک ییاهشور :مود شخب

 الوپ نودروج شراگن «نوروش لودناپ شور

 نسلین نج شراگن «نیغورد هاگتسد دربراک کینکت

 رواش ژرژ شراگن «هیاس زا هدافتسا کینکت

 ۂدننک داحیا یکمک لیاسو زا دیدح هدافتسا کی

 بیرکسا تربلآ شراگن «مزیتونپیه

 ء رس شخرچ و یلدنص رود هب تکرح شور
 وکنج کنارف شراگن

 نوسکید رژ شراگن .پچ تسد دتم
 یادنج شراگن «مهرب مهرد ای گنراگنر دتم

 پمال ناج شراگن ؛تشگنا دم
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 هحفص ناونع

 ۳ نوسرف کم شراگن ءال راهج دتم

 ۷۱ دناهدش هزیاج ۀدنرب مزیتونپیهدوخ ۀنیمزرد هک ییاهشور :موس شخب

 «نم یداهنشیپ مزیتونپیه دوخ شور
 v٤ دوو پاه ساموت شراگن

 ۸۰ نسناج سونپرام شراگن «مزینونپیه دوخ کینکت کی

 «مزیتونپیه دوخ هب ندیسر یارب یهار

 ۸۳  زک راپسا سنرول رتک د شراگن

 ۹۱ مزیتونپیه داجیا نوگ انوگ یاهشور :مراهچ شخب
 ۹۱ یلواک وج شراگن «راگیس هب ناداتعم دتم

 کیرتسیه یرک هب هک ینازومآشناد یارب دتم کی
 ۳ یلواک کم وج شراگن ؛ دناهدش راچد

 ۹۹ لاگس نیترام شراگن « اهمشج ندش هتسب کینکت

 ؛مزینونپیه یارب یکمک ةلیسو کی ناونع هب رعش

 ۱۰۰ ۰ توکیلا دت ناج شراگن

 ۱۰۵ یتاپ هلت کمک هب مزیتونپیه
 زا هدافتسا نودب و یظفل ریغ مزیتونپیه یاهشور :مجنپ شخب

 ۱۱ هناگجنپ ساوح

 یظفلریغ مزیتونپیه یارب نیک یلیم رتسل رتک د شور
 ۱۳۰ هناگجنپ ساوح زا هدافتسا نودب مزیتونپیهداجیا کینکت

 1" یصصخت یاهکینکت زا یخرب :مشش شخب
 زا رتمک رد مزیتونپیه «یقرش هطقن یور رب راشف دتم

 ۱۳۱ !هیناث کی

 ۱۳۹۷ رس شخرچ اب تنایرب رتک د یاتمهیب شور



 ناونع

 اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه یارب ییاهکینکت :متفه شخب

 یمالک ریغ یاهراطخا ای میالع زا ییاهلاثم
 ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی :متشه شخب

 یکینورتکلا یاهشور :مهن شخب
 نپاژ تخاس «باوخ نیشام مان هب یهاگتسد

 ویر دنح .پ ءوئل شراگن

 «هدش هتسب مشچ کیرحت کینکت

 سیلوگ رام درانرب رتکد شراگن
 ةدننک نامزمه هاگتسداب راک رد نم هاوخلد کینکت

 زنورآ یراه شراگن زغم جاوما

 ةدننک نامزمه هاگتسد فشاک هقالعدروم کینکت

 ردیانشا یندیس شراگن ءزغم جاوما
 روتالومیتسا .افلا.چا

 عوضوم کیکفت اب مجرتم راثآ ریاس تسرهف
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 رتمک «مزیتونپیه ۀنیمز رد تیلاعف لاس هن و یس زا سپ
 تقیقح رد .مشاب هدرکن هبرجت ار نآ نم هک دراد دوجو یشور

 یاقلا اي داحیا یاهشور «ناهح رد روزینونپیه دارفا دادعت هب

 یشور دوخ یارب یروزیتوتپیه ره اریز «دراد دوجو مزیتونپیه

 ای یمیدق شور دنچ قیفلت و بیکرت زا هک دنیزگ یمرب ار

 عیدب و رترب یکینکت ار نآ و تسا هدش لیکشت دیدح
 رترب یاهکینکت و اهیروآون نیا بلاغ نیاربانب . درادنپ یم

 زا یخرب رارکت زج یزیچ هبرجت اب درف کی هاگ دید زا دیدج
 .تسین هتخانشان ًانایحا ای و یمیدق یاهشور و تایبرجت

 فشک هب قفوم اهروزیتونپیه زا یضعب هاگ همه نیا اب

 هک دنوشيم ندرک مزیتونپیه یارب یدیدج یاهشور عادبا و

 یمیدق یاهکینکت رد اهشور نآ ؛دنهد لیکشت رصانع و ءازجا

 یفرعم و حرش هب باتک نيا رد نم و «درادن دوجو هدش هتخانش

 دراوم زا یضعب رد .مزادرپ یم دیدح یاهکینکت نیا زا یخرب

 یاهکینکت زا یرصانع اهشور نیا تخادرپ و تحخاس رد رگا

 رک ذتم ار نآ ماهدوب عالطا اب نآ زا نم هک هتشاد دوجو یمیدف

 .ماهدش
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 رد «هزیاج ۀدنرب» ناونع تحت هک ییاهشور زا یخرب

 لصحام «دناهدش هضرع باتک نیا تسخن شخب دنح

 یارب «یلرتراوک سیزونپیاه» ةلحم رد هک تسا یتاقباسم

 ندرک مزیتونپیه یارب دیدج یاهکینکت و اهشور هب یسرتسد
 باتک نیا رد هک یشور نیرتبلاج دیاش .دوب هتفرگ ماجنا
 تحت نیک یلیم رتسل رتکد یعادبا شور «ددرگ یم هضرع
 شور نیا .دشاب «مالک زا هدافتسا نودب مزیتونپیه» ناونع

 هب اکیرمآ رسارس رد یعیسو و عوبطم لمعلاسکع و ناجیه
 اب طابترا رد هک ییاههمان دادعت نیرتشیب و دروآ دوحو

 . دش یم کینکت نیا هب طوبرم « دیسر هلجم رتفد هب ون یاهشور
 اب بوتکم تروص هب شور نیا طبض و حرش هک اجنآ زا
 و عبنم رد کینکت نیا لاح هب ات «تسا هارمه یدایز تالاکشا

 .تسا هدیسرن پاج هب رضاح باتک رد زج یرگید ذحخام

 تانیقلت زا هدافتسا مدع دتم نیا رد ریگمشچ و صخاش رصنع

 دوجو مزیتونپیه یاقلا یاهشور ةیلک رد الومعم هک تسا یمالک

 .دراد

 نم «مالک زا هدافتسا نودب مزیتونپیه شور زا ماهلا اب
 زا هدافتسا نودب مزیتونپیه» مان اب هک ماهدرک عادبا ار یدتم

 .تسا هدمآ تانک نیا رد «هناگجنپ ساوح

 شخرچ» اب تنایرب سیروم رتک د ریظنیب و زاتمم شور
 کینکت و یتاپهلت ناونع اب ندرک مزیتونپیه قیرط ««رس
 اهیروآون رگید زا «یقرش ةطقن یور رب راشف» زیگنارب باجعا
 اهنآ رکذ هب باتک نیا رد هک دنتسه یدیدح تاعادبا و

 رتکد یعادبا شور رک ذلاریخا کینکت .تسا هدش هتعادرپ



 ۷ فاژمامدقم

 رد نم و تسا اکیرمآ و یر ی یی

 ناگرزب ریاس و تنایرب رتکد «نیک یلیم رتکد «نایرب ۰ و ۳ aa ف

 میم 2

 تک رش دک یم رازگ رب رشت داد یالک و و ناسانشناور

 هدهاشم کیدزن زا ار اهنآ راک ۂوحن ًارارک و هتشاد رمتسم

 .ماهدرک

 یصخش یاهراکتبا ای تاعادبا زا یخرب باتک نیا رد

 یصاصتخا شور یکی لاثم یارب هک تسا هدش هداد حرش مه نم

 و ۱ ±
 اب ندرک راک رد ون یهار یرگید و «ندش یطرش و قیمع یارب

 .تسا زغم جاوما ةدننک نامزبه هاگتسد

 اکیرما .یسرجوین .زنورآ یراه



 ادخ مانهب

 مجرتم همدقم

 قیفوت نیا زیچان نیا هب هک مرازگساپس ار گرزب دنوادخ

 یسراپ نیریش نابز هب ار یبأتک ات دومرف ءاطع ار تصرف و
 نیرتبلاج و نیرتباذج زا یاهعومجم نآ رد هک منک همجرت
 لصاح اهکینکت نیا .دراد دوجو مزیتونپیه یاقلا یاهشور
 «ناسانشناور «ناکشزپناور زا یدایز دادعت یگدنز و ششوک
 و یحارط هب رداق هک تسا ینادنمشناد ریاس و ناکشزپنادند

 دناهدش مزیتونپیهدوخ ای مزیتونپیه داجیا یارب ییاهشور ةئارا
 . دنتسه عیدب و دیدج اهنآ زا ییاهتمسق ای همه هک

 ریخا یاهلاس رد یکشزپ و یملع مزیتونپیه هناتخیشوخ
 یدایز رایسب ییافوکش و دشر ناريا رد تیموصعم و تسادق اب

 تحاران تارطاخ روشک نیا مدرم هاتوک یتدم رد و هتشاد

 شومارف ار یرازاب و یملع ریغ مزیتونپیه زا یمیدق فدنن
 باجعا و عیدب شناد نیا هب ناوارف باجعا و قایتشا اب و 2
 و ندش حرطم یدیدرت نیرتمک نودب .دناهتخود مشچ زیگنارب
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 تیارد و شناد ۀیاس رد اهنت یکشزپ یملع مزیتونپیه یگ دنلاب
 و شرتسگ یفانم یداه رتک د یاقآ بانج راوگرزب راکمه
 نایوحشناد نوک طیارش رد و هدرک ادیپ ییافوکش

 هب قداص ییاهتشا و قایتشا اب یکشزپ و ییامام «یکشزپنادند

 .دنتسه هنیمز نیا رد یشزومآ یاههرود و یملع عبانم لابند

 اب نآ ةريدم تأیه تسایر هک ناریا یکشزپ مزیتونپیه نمجنا
 ندرک انشآ رد ریخا یاهلاس رد «تسا یفانم رتک د یاقآ بانج
 هدیسر یدایز یاهتیقفوم هب یکشزپ و یملع مزیتونپیه اب مدرم
 .تسا ینالوط و تخس هار کی زاغآ اهنت نیا و

 ریخا نرق هس ای ود رد و یگزات هب برغ مدرم هک نآ اب
 هب همدقم نیا رد هک یلیالد هب یلو «دناهدش انشآ مزیتونپیه اب
 اب هک تسا لاس نارازه ام تلم «دوشیم هراشا اهنآ زا یخرب
 یکی .دناهدوب انشآ -نآ ینونک عضو هب هیبش ًالماک - مزیتونپیه

 یخیرات نایرج «منک یم میدقت بناجنیا هک یلیالد نیرتمهم زا
 هک تسا ینام اب زوریپ و ناشیم تیالو مک اح هاش رهم تاقالم

 روترآ روسفورپ شیلات - نایناساس نامز رد ناریآ» باتک رد

 راثآ یایاقب تئارق نآ کردم و عبنم هک هدمآ «نس نتسیرک

 رد هک هجنآ .تسا هدوب رلوم روسفورپ طسوت نایونام یطخ

 تسا باتک نیا مشش پاچ ۲۸۰ ۀحفص زا «دیآیم ریز روطس
 هتفرگ تروص «یمسای دیشر» دیقف داتسا طسوت نآ ةمحرت هک

 ناشن یبوخ هب ار دوهش و تیر اب مزیتونپیه هسلج کی و
 : دهد یم

 ؛دوب [ینام] ادخ لوسر نمشد هاش رهم»



 6۵ مجرتم ةمدقم

 ؛دوب ریظنیب هک «تشاد روانهپ و هوکش اب ناب

 یتفایض غاب رد هک تفر هاش رهم روضح هب ینام

 .دوب ینامداش تیاهن رد «هدرک هدامآ فرگش

 یتشهب رد اب ا» :تفگ [ ینام] ربمغیپ هب هدازهاش

 «؟تسه نم غاب نوچ یغاب یناوخیم نادب وت هک
 هب و دش هاگآ هدازهاش یداقتعایب زا ینام هاگنآ

 و نادزیا ةمه اب رون تشهب «شیوخ تردق

 هب ینانج تجهب و تداعس مه و ینابر تادوجوم
 نیا و دوب شوهیب هدازهاش تدم نیا رد .دومن یو

 وا رس رب تسد ینام سپ .تفای ماود تعاس هس لاح

 .تشاد رطاخ هب دوب هدید هجنآ . دمآ شوههب ات داهن

 تسار تسد و داتفا [ ینام] وا یاپ هب تساخرب نوج

 «.تفرگ تسد رد ار وا

 دلونیر روسفورپ طسوت هک رگید یقیقحت رثا کی رد

 ریک و مناخ طسوت و فیلأت «مالسا یافرع» مان اب نوسلکین

 همجرت یئامه داتسا دنمشناد رتخد «یئامه وناب تخدهام

 و فراعتم ريغ تاک اردا زا یعرب دراوم زا یرایسب رد «هدش

 یاهتیژر و دوهش اب هباشم ار ناراوگرزب نیا بیجع یواعد

 . دراگنایم یمزیتونپیه

 قیزظ زا هالسا E نیا زا نکس
 فراعتم ريغ یاهتیژر زا یخرب هب «موه بارش» ندیشون
 زا لبق هک تسا ینامز را یراگ دای نیا و دناهدیسریم

 رد هک اهنآ یمیدق هاگتسیز رد «ییایرآ ماوقا گرزب ترجاهم
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 یاهچراق زا یخرب ندروخ قیرط زا «هدوب یربیس و نیچ دودح
 فراعتم ریغ تاک اردا زا یخرب هب ینمش نیئآ بلاق رد از مهوت

 نیمز قامعا هب دوفن ای و اوه رد زاورپ دننام یمقاو ريغ و

 . دناهدیسز یم

 هدیشوپ مولع هک دوش یم مولعم قوف کر ادم هب هجوت اب

 ام یارب و هدوبن برغ للم تایفشک زا مزیتونپیه هلمج زا.
 هدرپس یشومارف هب یملع ثاریم و گنهرف زا یتمسق یبایزاب

 روصت برغ یگنهرف مجاهت یعون ار نآ دیابن نیارباتب .تسا
 ام یمیش و یکشزپ یاههنیمز رد دنچره هسیاقم ناونع هب .درک

 اي یکشزپ بتک ۀمجرت یلو «میراد نهک و هتیرید یخیرات
 یلیخ ام هک تسا یناهج گنهرف هب یسرتسد رطاخ هب یمیش

 شقن نآ یگدنلاب و یلاعت رد اهروشک زا یرایسب زا رتشیب
 ۱ .میاهتشاد

 هک مناد یم یرورض ار هتکن نیا رک ذ همدقم نیا نایاپ رد

 رطاخ هب زیجان نیا رد هدیشوپ مولع و مزیتونپیه هب هقالع تلع

 ریخا یاهلاس رد و نآ قیافد زا عالطا و یدرف یواکحنک

 EE رد بناحنیا .تسا نآ یکشزپ یاهدربراک یفرعم

 رد هن و منک یم قازترا و راک کشزپ ناونع هب یلغش و یصخش

 متسه لیام هن و منک یم ینامرد مزیتونپیه دوخ یصخش بطم

 .مزادرپب یویند ةفيج بسک هب هار نیا زا یرانید

 هوبنا عیرس یقزوت اب هک ار بلاج رایسب باتک نیا

 نمجنا هب «دوشیم راکشآ هدنناوخ یارب نآ بلاج بلاطم
 یاههدکشناد نایوجشناد و ناداتسا ءناریا یکشزپ مزیتونپیه



 1۷ مجرتمةمدز

 ناقاتشم مامت و ناریا ییامام و یکشزپنادند «یکشزپ

 میدقت نمهب و مانهب مزیزع نادنزرف روطنیمه - مزیتونپیم
 رطاخ هب و یملع ةيحور و تسادق ظفح اب مراودیما . .مرادیم

 زا یکشزپ ةدامتسا نادنمدرد هژیو هب نارامیب هب کیک

 .دنک ادیپ یرتشین شرتسگ ام زارفرس روشک رد مزیتونیه

 نایلامج اضردیس رتکد

 ۱۳۷۱ هامریت



 مزیتونپیه رد هزیاج ۀدنرب یاهشور

 مزیتونپیه تالجم زا یکی فرط زا هک یاهقباسم رد
 رد تاعادبا و اهشور نیرتهب یفرعم و تخانش یارب ' اکیرمآ
 یاهکینکت زا یدادعت «دوب هتفرگ ماجنا مزیتونپیه ةنیمز

 نیا لوا شخب هس رد هک دندش هزیاج ؛دنرب ندرک مزیتونپیه

 .ميزادرپ یم اهنآ یفرعم هب باتک
 داجیا یاهشور نیرتبلاح زا یکی «لوا شخب رد

 و هدش یحارط کرالک تربلآ رتکد طسوت هک مزیتونپیه

 یفرعم «تسا هدرک بسک ار هقباسم نیا ؛زیاج نیرتهب
 تسد زاورپ شور اب رتشیپ ًالامتحا تسا نکمم امش .دوشیم
 ۲. دیشاب هدش انشآ نوسکبرا

 رب شور نیا (کیژلوکیاس) ةناسانشناور ۀیاپ و ناینب
 ربانب .تسا هدش انب روتوم ودیا مان هب هدش هتخانش لصا کی

 یلمع هب لیامت «دنک رکف یعوضوم هب ناسنا رگا لصا نیا
 وا رد یدارا ریغ تکرح شیادیپ تروص هب رکف نآ نتخاس
 . دوش یم رادیدپ
س
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 رتک د همجرت «دنلتراه ناج رتک د فیلأت «یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه» - ۲
 .ک رپسا تاراشتنا ۱۰۹٩ هحفص «نایلامج اضر
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 داحیا یارب یحیجرت یاههار زا یکی تسد زاورپ شور

 یلیخ شور نیا رد و تسا واکناور ناکشزپ طسوت مزیتونپیه
 دوخ هب دوخ تاک رح شیادیپ تردق رگید یاهکینکت زا رتهب

 . دوش یم لصاح روتوم وئدیا هدي دپ ساسارب

 کرالک رتکد طسوت هک یبلاطم هب ًانیع ار امش هجوت

 یخیرات تاعوضوم زا یخرب هب نآ همدقم رد و هدش هتشون
 .منک یم بلج تسا هدرک هراشا مزیتونپیه



 لوا شخب

 . دناهدش هزیاج ۀدنرب هک ییاهشور

 «تروپ ار نآ» مزیتونپیه

 «کرالک ۱ رتکد :شراگن»

 ۰ ۰ ۳ 0 ۰ ی جم

 ةوحن رد یرواون و یحارط ۀنیمز رد هقباسم یرازگ رب

 هتشر نیا رد سانشراک دارفاات دوش یم ثعاب مزیتونپیه یاقلا

 هداد رارق رظن دیدجت دروم ار کیسالک یاهشور تقد و تحص
 2 ر

 .دنوش قفوم اهنآ زا یدیدج لکش ةئارا هب هاگ و
= ۰ ۰ £4 3 

 یسررب و قیقحت هب هنیمز نیا رد هک ینارگشهوژپ
 هسلخ داجیا دروم رد یفاک شناد یتسیاب اهنت هن « دنزآدرپ یم

 ۀنیمز رد یفاک تاعلاطم دیاب هکلب «دنشاب هتشاد سنارت اپ

 اب دنشاب رداق و هدوب اراد مه ار یملع یسانشناور و یسانشناور

 یاهشهوژپ زا یخرب ماجنا هب ,قیقحت یاهشور و لوصا هب هجو
 . دنزادرپپ زین یاهسیاقم

 زا اهنت دارفا هک دوب هدز نیمخت زمیج مایلیو روسفورپ
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 دون و دنریگ یم هرهب دوخ یتاذ یاهدادعتسا زا دصرد هد

 .دنام یم یقاب هدافتساالب هتفهن و هتفخ تروص هب هیقب دصرد
 زا تسرد ةدافتسا اب هک تسا ریذپناکما الماک رما نیا

 رادیب «هتفهن یژرنا زا دصرد دون نیا مزیتونپیهدوخ و مزیتونپیه
 فرصم هب قالخ و هدنزاس یاهراک یاتسار رد و دوش لاعف و

 . دسرب

 یکشزپ شناد اب ناسنا ییانشآ زاغآ زا نیقلت تردق
 ییاهنامر هب رما نیا .تسا هدوب هدش هتخانش ینومضم وا یارب

 و یناحور یاهیژلوئدیا «یرگوداج زونه هک ددرگ یمرب

 نهاک «نَمُش مان هب یدارفا و دوب هدشن کیکفت مه زا یکشرپ
 تیلاعف هب «مهاب قوف تمسق هس ره رد رگوداج ای
 و یرحاس هک یتالوقم و اههدیدپ زا یرایسب .دنتخادرپ یم
 رد نادنمشناد و املع کر حم «دندرگ یم یقلت یرگ وداج

 رد .دناهدوب رمثرپ یملع تاقیقحت هلسلس کی هب ندز تسد

 نیون یملع زیخاتسر زاغآ زا هک یباذج یاههناسفا نایم

 ةرابرد یظفل یاهلادج و اهثحب «هدنام اج هب مزیتونپیه
 ارجام .تسا هجوت نایاش مزیت هینام و ابر نهآ تردق «سیطاتغم

 هب یسیئوس نادکیزیف و کشزپ کی یاهشهوژپ و اهتيلاعف اب

 (۱4۹۳ - ۱۵6۱) میاهنهوه نف سوتسایموب سوتسارفوثت مان
 مان اب ار نادکیزیف و کشزپ نیا ًارثکا هتبلا .دوش یم زاغآ

 گنهاشیپ ناوتیم ار سولساراپ .دنسانشیم سولساراپ
 هک درک یم رّوصت وا .تسناد ییابرنهآ تردق ؛رابرد تاقیقحت

 یناهن یژرنا ای تردق «مزیت هینام ای سیطانغم یژرنا فشک اب
 .تسا هدرک فشک ار تعیبط



 ری اچ دنرب هک ییاهشو ۳۳ دناهدش و : اح

 ؛ دوب نادکیزیف مه و کشزپ مه هک اجنآ زا سولساراب
 ابرنهآ هک دش هجوتم نادکیزیف کی ناونع هب هکنآ زا

 ِ رذ مامت دناوت یم
 یتسیاب مزیت هینام ای ابرنها تردق هک تفرگ هجیتن کشر
 .دنک بدج جراخ هب نارامیب ندب زا مه ار اهیرامیب مامت دناوتب

 نیا هب ًاقیمع رچرک ردپ مان هب تیثوزژ یاهشیشک زا یکی
 یحیسم نایناحور نامز نآ رد هک اجنآ زا و تسب لد هدیقع

 ینامرد جیاتن اب وا «دندادیم ماجنا مه ار ینامرد یاهراک

 «تشاد نهذ رد هک یتروص هب ار ینامرد سیطاتغم بوخ رایسب

 هعجارم شیشک نیا هب هک یرامیب ره .درک ارجا و عورش

 ءادتبا وا -یرامیب میالع ای تلع هب هجوت نودب- درک یم
 یور رب نآ زا سپ و دیناروخیم رامیب هب نهآ ردوپ یرادقم

 ار نهآ ردوپ زا ولمم یدامض رامیب مروتم اب ک اندرد ۀیحان

 یور رب یوق یابرتهآ دنچ نداد رارق اب سپس و داد یم رارف
 نت زا ار یرامیب لماوع دوخ روصت هب «مروتم ای ک اندرد لحم
 .درک یم تیاده ندب زا جراخ هب رامیب

 کی هب هداس و یودب ءديقع نیا یدالیم مهدجیه نرف رد
 ینامز و دوب هدش لیدبت تردقرپ رایسب ینامرد و یرکف بتکم

 سیطانفم» مهم ةيرظن یشیرتا کشزپ رسم ناوتنآ رتک د ٤
 جوا هب باهتلا و ناجیه نیا «تشاد هضرع ار دوخ « ین

 کی رد هک روطنامه رمسم رتک د ةديقع هب .دوب هدیسر

 مامت رد «دراد دوحو یسیطانغم تردق ای یزرنا سیطاتع

 دوجو تیصاخ ای دادعتسا نیا زین ناسنا ندب یاهتفاب و 9
 عون زا یلمعلا سکع یژرنا نیا هب تبسن دناوت یم تا

 کی ناونع هب «دنک بذج دوخ هب ار نهآ ت
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 .دهد ناشن دوخ زا هبذاح

 رمسم رتک د هب هک ینارامیب هوبنا زا یمیظع تیرثکا
 دادعت هک ناتجمه «دندشیم هحلاعم دندرک یم هعحارم

 مان هب رگنامرد رگید شیشک کی هب هک ینارامیب زا یرامشیب
 هب هلئسم نیا ۲. دندیدرگ یم نامرد دندرک یم هعحارم له ردپ

 هن دوب نیقلت ۀجیتن اهنامرد نیا هک تسا نشور حوضو

 و نارگید و له ردپ «رمسم رتک د تیصخش و رابتعا .مزیت هینام
 سفن هپ دامتعا و اهنآ یلبق یاهراک ینامرد جیاتن ةدهاشم

 و یعطق نامرد ةنیمز رد نارامیب هب ندرک نیقلت رد ناشیا

 . دوب رثوم رایسب هلصاح ینامرد جیاتن شیادیپ رد یروف
 هپ هک ردام ۀدننک باوخ تانیقلت اب دلوت زاغآ زا ام همه

 ةدننک نیقلت شقن .ميوريم باوخ هب میاهداد «ییالال» مان نآ

 یلاح رد «دوشیم هتفرگ مک تسد یدایز هدع یارب یقیسوم

 ار یدرف دناوت یم هقیقد دنچ ضرع رد زیگناغ ۀنارت کی هک
 صقر هب ار یدایز تیعمج اهلبط دنت متیر و دزادنا هیرگ هب
 یموب و یودب یاهناسنا دارفآ نیا هک دنک یمن یقرف .دراداو

 و نیرتگر زب نایوجشناد و ناناوج ای و دنشاب اقیرفآ یاهلگنج
 هک روطنامه .اپورا ای اکیرمآ یاههاگشناد نیرترابتعااب

 رد درک یم باوخ ار ام هراوهگ کیمتیر و یرارکت تکرح

 دیرخ هب ار ام «یتراجت یاهیهگ آ یرارکت ةدهاشم مه یر
 . درادیم او میرادن اهنآ هب یجایتحا نادنج هک یمزاول و ءایشا

 و تاروصت نانچنآ «میناوخیم ار باذج نامر کی هک ینامز

 .دراد دوجو مزیتونپیه خیرات ةرابرد یرت حورشم و رتشیب بلاطم «هدش ریخست
 ۱ ر



 ۵ دناهدشهزیاج ةدنرب هک ییاهشور

 رد ار دوخ هک دنوش یم مکاح ام دوحو رب یزادریلایخ

 و مینک یم روصت یرگید درف یاج هب اي و رگید ینیمزرس

 دنوش یم هریج ام دوجو رب نانجنآ زور رد تارکفت نیا یهاگ

 لاح نیا رد .دناهتفای مسجت نامنامشج ربارب رد ییوگ هک

 .میوش یم کیدزن یمزیتونپیه تیعضو کی هب ام هک تسا

 «دوشیم هئارا هدش مزیتونپیه ؛ژوس هب هک یتانیفلت
 ار هژوس و دریگ یم رارق لوبق دروم وا یوس زا یتقیقح دننامه
 دس کی هکنيا رگم « دنک یم یراک ره ماجنا هب راداو ای قیوشت
 طیارش رد هک یدرف هب رگا . دشاب هتشاد دوحو یفالخا لئاح ای

 یرگید ناسنا و تیصخش وا هک دوش نیقلت هتفرگ رارق زونپیه
 هک دنک یم لمع یتروص نامه هب هنامیمص و ًاعقاو یو «تسا

 یزاب نیا دراوم زا یخرب رد .دوریم راظتنا صاخ درف نآ زا
 ره ًادج هک تسا هنادنمرنه و یداع «یعیبط ردقنآ شقن ندرک

 . دزاسیم تریح و بجعت قرغ ار یدرف
 «دننک یم هعلاطم ار باتک نیا هک یناسک یارب ًاملسم

 یاههدیدپ رابرد یفاک یتامدقم تاعلاطم و تاعالطا

 اهنآ رارکت زا ام ور نیا زا و تسا هدش لصاح البق یمزیتونپیه
 نیا زا کی ره یارب دهاوخب یدرف رگا -مینک یم یراددوخ

 دیپ یقطنم و یملع تاهیجوت و لیالد اهدومن و تارهاظت
 و ناوت هک یسک .دراد یرمتسم و دایز ةعلاطم هب زاین «دنک
 هب «درادن ار اسرفناوت و دتمم یاهیسررب و شهوژپ نیا تردف
 یژرنا دننامه ییاهمان هانپ رد دناوتيم هداس یلکش
 و یناهیک یاهوترپ ا یاهیررنا مزیت هینام « «یسیطانغم

 اوتحمیب نطاب رد و تهبأرپ رهاظ هب هک یرگید یماسا اب
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 و هناحولداس رطاخ شمارا و تیاضر هب دنتسه

 هب یتفو اهناسنا دراوم زا یرایسب رد . دراي تسد یاهناروابدروز

 هب ییوگخساپ یارب «دنروخیمرب یاهتخانشان نومضم

 یاج هب «دنوش یم حرطم نومضم نآ اب طابترا رد هک یتالاوئس
 شوعلد ناونع اي حالطصا کی رکذ هب لیلد ۀئارا و هماقا

 م .دنوشیم شوماخ و دنراد یم

 -ریغ یسانشناور ای یژلوکیاساراپ دننام مزیتونپیه

 و یناجیه یتیصخش یاراد هک ار یدارفا زا یرایسب «فراعتم
 هک یناسک یارب اجنیا رد . دنک یم بلح دوخ هب دنتسه هتخپان

 اب و مولع زا نتسح یرود اب ای و دنتسه یملع تاعالطا دقاف
 شناد یور رب یاهدرپ «هتخانشان هب نداد تیمهآ و یزیتسدرخ

 دوجو ییوجارجامیاربخارف ینادیم « دنشک یم شیوخ دودحم
 «شیوخ ینالوط رایسب یک دوک نارود ةیاس رد دارفا نیا .دراد

 تیامح و ییوجهانپ یارب تردق کی لابند هب زونه
 دايز رایسب یاهاعدا و مزیتونپیه میسو ؛دودحم .دندرگ یم

 ار یبلاج بارس «یملع تیحالص دقاف یاهروزیتونپیه زا یخرب
 و دننک بلح دوخ هب ار تردق یاههنشن نیا ات دروآیم دی دپ

 هک اجنآ زا .دنریگ رارق اهنآ هانپ رد تیامح ناگ دنیوج نیا
 ءدنتسه زیگناتریح و فازگ نانخس بلاط و هتفیش دارفا نیا

 یور یرتگ رزب یاهاعدا هب هورگ تسرپرس اي سیئر زور ره

 زا سپ دوش نایب ًاررکم هک یبلطم ره هک اجنآ زا و دروآیم

 راکفا نیا «دنک یم ادیپ تیعقاو تروص درف یارب یتدم

 هتک رک یو کیت را مت رک
 و میالع هک دزاس یم یعقاو یناور رامیب کی «هتشاد یبیرف ماوع
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 هب وا یاههتشون و تاک رح «نانخس رد یشیرپ ناور یاههناغز

 نتخومآ دصق هک یسک نیاربانب .دنک یم هولج ینشور
 و یملع مزیتونپیه هب ادتبا نامه زا رگا «دراد ار مزیتونپیه

 یایند هب یجیردت یتروص هب هتساوخان «درواین یور یقطتم

 نونج و نایذه هب اهتنا رد و هدش دراو تالیخت و تامهوت

 یرازگرب و ماجنا تیلوئسم هک یدارفا .دیآیم راتفرگ
 یهاتوک اتسار نیا رد رگا دنراد هدهع هب ار یشزومآ یاههرود

 هنوگ رامیب راکفا ای هدوب یملع تیحالص دقاف دوخ ای و هدرک
 نونج یایند هب ار یموصعم دارفا جیردت هب «دنشاب هتشاد

 ار تلاسر نیا مزیتونپیه نمجنا یروشک ره رد .دنناشک یم

 زا هک دهد رارق مزیتونپیه شزومآ تحت ار یدارفا هک دراد

 .دنشاب رادروخرب ملاس یتیصخش و مزال یملع تیحالص

 نم «ینامردناور یاههنیمز رد راک لاس هدجیه زا سپ

 مزیتونپیه اب زنورآ یراه یاقآ یشزومآ یاههرود قیرط زا
 اب نآ زا سپ .مدش انشآ یکشزپ رد نآ یاهدربراک و یملع

 .مدوزفا شیوخ تاعالطا هب موادم تانیرمت و رمتسم تاعلاطم
 ةدیدپ تخانش ةنيمز رد یدایز تاقیقحت هژیو هب تدم نیا رد
 یاهراک نایرج رد .مداد ماجنا هسلخ زیگناربباجعا و مهبم

 مدش مزیتونپیه یاقلا یارب ینیون شور عادبا هب قفوم ینامرد
 هب ای و هزوس اب طایترا یرارقرب قیرط زا مزیتونپیه ار نآ هک
 یارب .ماهداهن مان "تروپار نآ سیزونپیه هصالخ یتروص

۱ - - Hynosis En Rapport. 



 مزیئونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ب ۳۸

۰ 3 ۳۹ ۹ ۱ e 

  Eءروس یتسیاب دوخ روزیتونپیه «شور 0 رد

 .دساب یبوح یمزینونپیه



 ۳۹ دناهدش هزیاج دن رب هک ییاهشور

 ندرک مزیتونپیه یارب نم یباختنا شور

 کینکت زا رگید یلکش «ماهدرک عادبا نم هک یشور
 و نم .دشاب یم «تسد زاورپ شور» فورعم و هدش هتخانش

 زا نم .میریگ یم رارق رگیدکی یوریور تحار لبم ود رد هژ وس

 و دنیشنب لبم یور رب سکالیر و تحار منک یم شهاوخ هژوس

 وا زا سپس .دراذگب شیاهنار یور رب نم دننام ار شیاهتسد
 نم تسار تسد ناتشگنا یور رب ار دوخ هاگن منک یم شهاوخ

 تسد ناتشگنا رد هک ار یساسحا لاح نيع رد و ذتک رک ربع

 ار ریز بلاطم سپس .دنک نایب نم یارب «دوش یم ادیپ شتسار

 :میوگ یم یو هب نیقلت ناونع هب
 هاگن نم تسار تسد ناتشگنا هب هک یلاح رد وت الاح»

 ناتشگنا رد هک نک یھ رکف ییاهساسحا ةرابرد ‹«ینک یم

 ود ره وت و نم یدوز هب . دی آیم دوجو هب تدوخ تسار تسد

 نامناتشگنا و اهتسد رد ار یداعریغ تاکاردا زا یضعب

 یراشف ای نزو نازیم هب ءادتبا رد تسا رتهب .مینک یم ساسحا

 یور رب ام تسار تسد ناتشگنا زا کی ره هک مینک رکف

 راشف نازیم دییايب الاح !نک ساسحا .دنروآیم دراو نامنار

 ...مینک ساسحا ار نامتسار تسد تسش تشگنا طسوت هدراو

 راشف الاح ...ار هناشن ای مود تشگنا طسوت هدراو راشف الاح

 ...مراهچ تشگنا الاح ...ار هنایم اپ موس تشگنا طسوت هدراو
 یور رب ام ناتشگنا هک یطیارش رد الاح ...مجنپ تشگنا الاح

 تاصخشم ات مینک یعس «دنک یم دراو راشف نامراولش ةچراپ



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور

 تاک اردا هب الاح .مینک سح ار نامدوخ تسد ریز هجراپ

 .مینک هحوت دی ایم دوحو هب نامتسار تسد رد هک یداعریغ

 . دنتسه ییاهزیچ هچ هرظتنمریغ و بلاج یاهساسحا نیا مینیبب

 زا ار تنامشج یاهظحل و وش هریخ نم یاهتسد هب روطنیمه

 رد هک یوشیم هجوتم وت یدوز هب .رادنرب نم تسد یور
 نيع یاهظحل زا سپ .دیایم دوجو هب ییاهتک رح نم ناتشگنا

 کی الاح .دش دنهاوخ ادیپ وت ناتشگنا رد تاکرح نیمه
 هتشاد هجوت نم تسار تسد هب ًالماک .دنک یم تکرح تشگنا

 نم یاهتسد هدنور شیپ و رمتسم یلو یجیردت یتروص هب .شاب
 ... دنوش یم کبس یلیخ ...دننک یم ندش کبس هب عورش وت و

 هجوتم «یاهدش هریخ نم تسار تسد ناتشگنا هب هک یروطنامه

 تدوخ تشگنا دعب و الاب فرط هب نم ناتشگنا زا یکی تکرح
 دننام کبس «دناهدش کبس یلیخ اهتسد نیا نوج «یوش یم

 نم تسد هتسهآ هتسهآ ینک یم هدهاشم هک یلاح نامه رد .رپ

 ساسحا کی یوشیم هجوتم «دیآیم الاب هب و هدش کیس

 ار نآ هک دیآیم دیدپ وت تسار تسد رد مه شنار ای یروانش
 رد وت و نم تسار تسد هظحل نیا رد ...درب یم الاب فرط هب

 و الاب فرط هب «تسد زاورپ اي تکرح نیا :دناهدش قلعم اوه

 نیا نایاپ هطقن و فده تروص . دنک یم ادیپ همادا نامتروص

 هب نم تسار تسد زاورپ دهاش وت هک یلاح رد .تسا تک رح

 و کبس مه تدوخ تسار تسد جیردت هب «یتسه الاب فرط

 ... دنک یم تکر ح الاب فرط هب جیردت هب و ...دوشیم رتکبس

 تسار تسد هک روطنامه ... دوش یم کیدزن تتروص هب دراد

 هب و الاب هب وت تسد ردقره .دوشیم کیدزن متروص هب نم



 ۳۱ دناهدش هزیاج ؛دنرب هک ییاهشور

 و سک الیر مه تدوخ «دوش رتکیدزن و کیدزن تتروص فرط
 و هدولآ باوخ ...رتهتسخ و هتسخ ...یوشیم رت سک الیر

 تتروص هب یطیارش رد اهنت وت تسار تسد ... . رت هدولآ باوخ

 نیا رد . دنشاب هدش هتسب وت نامشچ البق هک دنک یم دروخرب

 رد 3 تدوخ ...دوش یم تخرک و لش الماک وت ندب طیارش

 د ...یوشیم روهطوغ یقیمع توخر و یتسس تلاح کی
 .«...یراد باوخ طیارش رد هک یعضو دننام

 یاهرداک نیب رد «تروپار نآ سیزونپیه» شور

 دنج ردرضاح لاحرد و تسا هدرک ادیپ یدایز نارادفرط یکشرپ

 تاقیقحت «دنمقالع نایوحشناد اکیرمآ رد یکشزپ هدکشناد

 یکی فده . دنهدیم ماجنا نآ فلتعم یاه هبنح ةرابرد یدایر

 دوخ ؛رابرد رتشیب تاعالطا بسک یشهوژپ یاههورگ نیا زا

 .تسا "ندرک یطرش
 یارب هک منک هراشا مهم ةتکن نیا هب مناد یم مزال اجنیا رد

 طرش ود تیاعر مزیتوپنیه درومرد تاقیقحت ماجنا رد تیقفوم
 ۀبرحت و شناد ندوب اراد «تسخن طرش :تسا یرورصض یساسا

 و لیاسو دوجو زین مود طرش .تسا قیقحت میت یاضعا یفاک
 هژوس ناونع هب هک تسا یدارفا دادعت هژیوهب و مزال تاناکما

 . دنریگ یم رارق یسررب تحت
 هدنیآ یاهلاس رد هک تسا یمولع زا یکی مزیتونپیه

 ار فلتخم یاههتشر رد صصخت نابحاص زا یدایز یاههو

 تمرین ات رود ا ده دو
 «تسا هدونغ نیگمهس و نیگنس یکیرات رد هک روانهپ و میظع

۱- ۸ ۵ 
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 مزیتونپیهرد هزیاج ۀدنرب یاهشور ۳۷

 ًاملسم . دروخ یم مشچ هب نشور یوسروک دنچ تمحز هب زونه

 شسرپ و لاوئس دروم خیرات لوط رد هک یتاکن زا یرایسب یارب

 زومرم شناد نیا رد هدننک عناق ییاهباوج «دناهتفرگ رارق
 ةنیحنگ ةجيرد یملع هتشر نیا یزور کش یب .دراد دوحو

 ةحيتن نامگ یب .دیاشگ یم نارگشهوژپ ربارب رد ار دوخ رارسا

 هب یزور دنمشیدنا ناسنا اهنویلیم کاردا و قمعت «رکفت اهنرف
 . دراد رارق یفرژ و بیهم یاههاگترپ هار نیا رد . دسر یم هحیتن
 و تریصب «درخ «ملع هک یکیراب هار هروک زا هک یناسک

 و چیپ نیا رد ًاملسم «دنوش فرحنم «هدرک فشک تیحالص

 ناور «تافارخ «لهج نیمزرس هب و هدش هارمگ ییوداج یاهمخ
 . دنسر یم نای ذه و نونج هرخالاب و یشیرپ



 مود شخب

 دناهدش هزیاج هدنرب هک ییاهشور

 (رگید تمسق)

 !لوروش لودناپ شور

 «الوپ .ر .نودروج :شراگن»

 یریذپ نیقلت نومزآ کی قیفلت و بیکرت زا دتم نیا
 . ۲ , بم ۰ 1

 .تسا هدش لیکشت هدنهد شیاسرف و تخس تالاح زا یضعب

 ؛تسا هتسشن یلبم اي یلدنص یور رب هک یلاح رد هژوس
 ا

گ هک یروط هب .درب یم شرس یالاب هب شتسد اب ار یلودناپ
 ةلول

 دریگ رارق وا نامشچ زا رتالاب لودناپ
 رد هزوس نامشچ و تسد طیارش نیا رد هک تسا حضاو

۷ 
 ۰ و پس

 .دنریگ یم رارق هدننک هتسخ و تخس یتیعضو

۱- Chevreul Pendulum Method 



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ۳

 لودناپ نیا هک دینک یم نیقلت هژوس هب امش ءادتبا رد

 رد الثم و هدرک ناسون و تکرح هب عورش یدوز هب نکاس
۰ ۰ ۵ 2 .۰ 

 مامت هک دیئوکب هزوس هب .دنک یم ناسون بقع و ولج هب یریسم
 = ۳ ع ۰

 هروس هب . دنک لودناپ هیرو اب هلولک هب فوطعم ار شهحوت

 و هتسخ وا تسد و نامشح هظنحل هب هظحل هک دینک نیقلت

 مزیتونپیه تلاح کی هب یمارا هب یو و دنوشیم رتهتسخ
 لودناپ دما و تفر تک رح اب ...دوشیم رتکیدزن و کیدزن
 وا تسد ... دنوش یم e e یزد هزوس نامشح

 هب تسد هجیتن رد ...ددرگ یم رتنیگنس و نیگنس هظحل هب هظحل

 . دی ایم نیئاپ فرط هب یمارآ

 رارق یاهدننک هتسخ تیعضو رد هژوس تسد هک احنا زا

 فرط هب و دوش یم هتسخ یعیبط تروص هب دوخ هب دوخ «دراد
 ثعاب الاب هب ندرک هاگن رگید یوس زا .ددرگ یم لیامتم نیئاپ
 ندش هتسب هب لیامت و هدش هتسخ اه کلپ تالضع ات دوش یم

 ے ۰ ۱ 1 4 ۰ ۳۹

 یوگ هک ینامز دینک نیقلت هژوسهب .دوش رهاظ اهمشچ رد

 شنامشج درک دروخرب وا یاپ هب هک دمآ نیئاپ هب ردقن آ لودناپ

 .تفر دهاوخ ورف نیریش باوخ هب و هدش هتسب دوخ هبدوخ

 دوخ هب دوخ روطهب کیژلویزیف دنور نیا هکنا زا سپ
 هب هحوت اب و هتفرگ دوخ هب یاهنارمآ تلاح امش «تفرگ تروص

 دوجو 'یمزیتونپیه ةسلخ ندرک قیمع یارب دوجوم یاهشور

 :تسا

 «دنلتراه ناج رتکد شراگن ««یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه» :فلا
 .ک رپسا تاراتشنا زا ؛نایلامج اضر رتک د همحرت

 اضر رتکد ۀمجرت ؛دنلتراه ناج رتکد شراگن ««دنلتراه مزیتونپیه» :پ

 .مجرتم- .قحلا لامج تاراشتنا زا نایلامح



 ۳۵ (رگید تمسق) دناهدش هژیاج هدنرب هک ییاهشور

 ۀوحن ریسفت و هیجوت .دینک رتقیمع ار هژوس باوخ «دنرار

 تانیقلت رثا رب ءادتبا رد :تسا رارق نیدب شور نیا درکلمع

 هب دوخ هزوس تسد ««روتوم وئدیا» لصا هب هحوت اب و امش

 هزوس ات دوشيم ثعاب تیعضو نیا . دیآیمرد تکرح هب دوخ

 تحت و وا ةدارا زا جراخ «تانایرح زا یخرب هک دنک روصت

 یتانیقلت عقوم هب هکنآ زا سپ .دنراد رارق امش یاهنامرف ریثأت

 هب وا .دیدرک هژوس هب نامشج و تسد ندش هتسخ دروم رد

 لاح نا ید دوش راجد تالاح نیا هب کیژلویزیف تروص

 .درادنپیم امش تانیقلت زا یشان ار رک ذلاقوف ضراوع هژوس

 تلاح امش تاتیقلت ریاس هب تبسن وا رد بیترت نیا هب

 هب هک ینامز نیاربانب .دیآیم دوجو هب یرتشیب یری ذپریثأت

 «دوشیم رت هتسخ و هتسخ جیردت هب وا هک دینک یم نیقلت هژوس
 تحت بیترت نیا هب .دنوشیم عقاو یو لوبق دروم بلاطم نیا
 وا دوخ و هدش هتسب و هتسخ هزوس نامشح ءامش نانخس ریثأت

 .دوریم ورف یمزیتونپیه باوخ تلاح کی هب زین
 یگتسخ شیادیپ زا هنادنمشوه ؛دافتسا شور نیا رد

 هتبلا .دنک یم یزاب ار یمهم شقن اهمشچ و تسد رد یعیبط

 رایسب لودناپ دوخ هپ دوخ تک رح زا هدافتسا راک زاغآ رد

 .تسا دیفم



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ۳۹

 «نیغورد هاگتسد» دربراک کینکت

 «نسلین نج :شراگن»

 ار اهنآ شناتسد اب ات مهدیم دورتکلا ود هژوس هب نم
 کی رد . دنتسه بترم و کیش رایسب اهدورتکلا نیا . دراد هگن

 یا هناوتسا یرتمیتناس هدزناپ یاهدورتکلا نیا زا کی ره فرط

 هژوس هک تسا هدش بصن یزلف کچوک یوگ کی «یزلف لکش

 رارق نآ یور رب ار دوخ تسد تسش ءاهنآ زا هدافتسا عقوم رد
 رد گرگ یک دوخ ناتشگنا نايم رد ار دورتکلا ةندب و هداد

 E بقا ها تهن تب شد اهدورتکلا ني را رگید فرط

 لصو «یلصا هاگتسد» هب احنآ رد و دنور یم یرگید قاتا

 نوش
 شیاهتسد زا کی ره فک رب هک دوشیم هتفگ هژوس هب

 ار دوخ ناتشگنا و هداد رارق ار یاهلول یاهدورتکلا نیا زا یکی

 دازآ هک ار شتسد ود تسش تشگناود و دنز هقلح اهنآ درک رت

 عقاو دورتکلا ود یاهتنا رد هک یزلف یوگ ود یور رب «تسا

 تساوخرد هژوس زا روزیتونییه نآ زا سپ .دهد رارق «تسا

 رارق لماک سکالیر ای شمارآ طیارش رد الماک هک دنک یم

 ای ناسون ساسحا کی یدوز هب هک دهد یم عالطا وا هب و دریگ

 رارق یزلف یوگ رواجم هک وا تسش ناتشگنا کون رد شراخ

 اهدورتکلا نیا هک دوش یم هتفگ هژوسهب . دیآیم دوحو هب دراد

 هک دناهدش لصو یکینورتکلا نردم و دیدح هاگتسد کی هب

 ورف یمزیتونپیه باوخ هب ار یاهزوس ره تعرس هب دناوت یم



 ۹ (رگید تمسق) دناهدش هزیاج ةدنرب هک ییاهشور

 الاب سناک رف اب فیعض یکیرتکلا نایرج کی هک اجنآ زا .دربب
 یگتفرگ قرب لامتحا یور چیه هب ؛دوشیم دراو اهدورتکلا هب
 مزیتونپیه هزاو زا هژوس رگا .درادن دوحو یرگید رطخ ای

 نیا زا هدافتسا یاج هب دناوت یم روزیتونپیه « دیایمن ششوخ
 توخر کی رد و هدش مارآ و سکالیر یو هک دیوگب وا هب هژاو

 هک دوشیم هتفگ هژوس هب .دوریم ورف یعوبطم شمارآ و
 ار وا یهاتوک تدم رد دوخ هب دوخ و هدوب کیتاموتا هاگتسد

 رگید هک اجنآ زا .دربیم ورف هنوگ باوخ یتلاح رد و مارآ
 رهاظ هب وا «تسین هزوس رانک رد روزیتونپیه روضح هب یزاین

 یرگید قاتا هب هقیقد ود تدم یارب یمزال راک ماجنا یارب
 ژیتسرپ «هدش ماجنا تانیقلت ریثأت تحت هک تسا حضاو .دور یم
 کشزپ هک هجنآ شیادیپ یارب هژوس راظتنا و کشزپ رابتعا و

 ای و کلغلغ «شراخ ساسحا یدوزهب «هتشاد نایب وا یارب

 تلاح سپس و دیآیم دوجوهب هژوس یاهتسش رد یناسون
 و قیمع شمارآ کی رد «هداد تسد واهب توخر و هدولآباوخ

 . دریگ یم رارق یاهدرتسگ

 مزیتونپیه نایرج یط رد میدش روآدای هکر وطنامه هتبلا
 وا .دور یم یرگید قاتا هب هقیقد ود تدم یارب کشزپ «ندش

 کبس هسلخ کی رد ار هژوس «قاتا هب تعجارم زا سپ
 هدامتسا اب کشزپ تلاح نیا رد .دنک یم هدهاشم یمزیتونپیه

 هژوس هسلخ قمع «هسلخ ندرک رتقیمع یارب لومعم یاهشور زا
 . دهد یم شیازفا ار

 SS نیا رکذ هب یراین

 بطم رد مه مزیتونپیه دلوم نیشام و دنتسین لصو یهاگتسد



 (رگید تمسق) دناهدشهزیاج هدنرب هک ییاهشور ۳۸

 ! درادن دوحو

 زا فلتخم لیالد هب دنلیام هک یناکشزپنادند و ناکشزپ

 یمک تقو نامرد هنیزه رد ییوج هفرص و نارامیب ماحدزا هلمج

 شور نیا زا دنناوت یم « دننک یمزیتونپیه تلاح یاقلا فرص ار
 . دننک هدافتسا

 سانشراک ای زاسویدار کی هب دنناوت یم ناکشزپ

 یور رب هک دنهد ار هاگتسد کی تخاس شرافس کینورتکلا

 عقوم رد هک دشاب هدش بصن غارچ و «زیرپ «دیلک دنچ نآ
 تسا رتهب .دوش نشور اهغارح نیا زا یدادعت قرب هب لاصتا

 یرادم نآ رد هاگتسد نداد هولج رتزومرم و رتهدیجیپ یارب

 زا «موا» یادص قرب هب هاگتسد ندش لصو عقوم هک دوش هیبعت

 هاگتسد ندرک لصو زا سپ تسا رتهب کشزپ .دوش جراخ نآ

 ار اهنآ حالطصا هب و هدرک یراکتسد ار نآ یاهدیلک «قرب هب

 یزیرپ هب یتسیاب اهدورتکلا هب لصتم میس ود .دنک نازيم
 زا ات دنشاب هتشادن قرب اب یلاصتا هنوگجیه هک دنوش لصو
 . دوش یریگ ولج هتساوخان تاقافتا زورب

 ردقره هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ نایاپ رد

 و رت یدح کشزپ راتفر و رت هدیجیپ رهاظ هب هاگتسد نامتخاس

 مزیتونپیه تلاح داجیا رد وا تیقفوم سناش « دشاب رتمارآ

 .تسا رتشیب



 ۳۹ (رگید تمسق) دناهدش هزیاج ةدنرب هک ییاهشور

 هیاس زا هدافتسا کینکت

 «رواش .ج ءژرز :شراگن»

 یلدنص کی یور رب هک دیهاوخب رامیب ای هژوس را

 «ییولهپ تمسق زا باتفآ رون اي غارچ کی رون < . دنیشنب یتحار

 وا ۀنوگ هب نیمز حطس هب تبسن هجرد ٤۵ هیواز اب ًاحیحرت

 زا و دشاب سکالیر و مارآ الماك هک دیهاوخب هزوس زا . دباتب

 هک هچنآ هب ندیشخب مسجت رد شیوخ ینهذ تیقالخ و تردف

 دییوگب وا هب .دربب ار هدافتسا تیاهن «دوشیم هتفگ وا هب
 افصاب رازهزبس کی رد یباتفا زور کی رد هک دينك مسجت)

vî ۰ب4 ۰ ۸ 5 ۳" م  

 مدق لوغشم نمچ یور رب ناتسبات عوبطم و مرگ باتفا ریز رد
 نیا زا ار هدافتسا نیرتشیب ات دیشکب یقیمع سفن . دیتسه ندز

 رب دنلب تخرد کی ریز رد دعب .دیربب زیگنالد و فیطل یاوه

 نامسا دیناوت یم امش تلاح نیا رد .دیشکب زارد اهفلع یور

 ششوپ زا دیناوت یم نینجمه .دینک هدهاشم ار یباتفآ و یبآ
eص <  

 هب هک یمرگ یاوه و دیاهدیمل نآ یور رب هک یمرن یهایگ
 هک یلاح رد . دی ریب ار تذل تی اهن « دروخ یم ناتتروص

 و هاگ هدنکارپ ربا هکت دنج « دنک یم بورغ برغم رد دیشروخ
 7م
 عوبطم یاهیاس یتاظحل یارب و هتفرگ ار ديشروخ یولج هاگیب
 هب امش . دنک یم شزاون ار امش تروص مرگ باتفآ یاج هب

 هب فرب یدیفس هب ربا هکت دنج . دینک یم هاگن یب ٍ,آ نامسا

 .دننک یم تک رح فرط نآ و فرط نیا هب و اب یمارآ
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 یاهربا نیا تک رح «دوش یم رتدیدش داب شزو هک یعقوم ره

 گرزب ربا هکت کی تکرح اب نامزمه .دوشیم رتدنت دیفس
 یمارآ هب نیمز رد مه گر زب هیاس کی « ديشروخ یکیدزن رد

 .دوشیم رتکیدزن و کیدزن امش هب هظحل ره و هدرک تکرح
 نیا رد .دوشیم کیدزن امش هب هیاس نیا رگید هظحل دنج ات

 ارف یعوبطم یکنخ ار ناتندب و تروص دینک یم ساسحا هظحل
 «دتفیب امش تروص یور رب ربا هیاس هک ینامز .تسا هتفرگ

 یاهکلپ یارو زا دیناوت یم «دشاب هتسب ناتنامشچ رگا یتح
 کی رد عقوم نیا رد .دینک ساسحا ار نآ دوجو دوخ ةتسب

 اھت امش درگ یم رارق قیمغ مارا و یگ دولا باوخ تلاح

 دینک ساسحا یبوخ هب ار هیاس نیا دوجو دیناوت یم یتروص رد
 «. دیشاب هتفرگ رارق یمزیتونپیه تلاح کی رد هک

 رد و دنک یم زارد ار شتسد روزیتونپیه تاظحل نیا رد

 «تسا هدینابسچ مه هب و هدرک زارد ار دوخ ناتشگنا هک یلاح

 و رون عبنم نيب لئاح دیاب هک دروآیم دوجو هب ار یحطس
 دنک یم یعس روزیئونپیه راک نیا اب .دوش هزوس نامشج

 زا .دنک یعادت هژوس یارب ار ربا ةیاس رد نتفرگ رارق ساسحا

 هب و دراد رارق سک الیر تلاح رد هزوس عقوم نیا رد هک اجنآ
 ؛تسا هدرک ادیپ شیازفا یو یریذپ نیقلت تردق لیلد نیمه

 تروص نامه هب یتانایرج هک دیآیم شیپ ساسحا نیا وا یارب

 امش .تسا عوقو فرش رد دنک یم نایب روزیتونپیه هک
 . دیهد همادا دینادیم مزال هک یتقو ات ار نایرح نیا دیناوت یم

 دوخ تسد نداد رارق اب روزیتونپییه یدعب تاعفد رد

 مزال تانیقلت هزوس هدش هتسب نامشچ و ینارون عبنم نیبام
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 . دنک یم نایب وا یارب ار هسلخ قمع ندرک رتقیمع یارب

 ار دیشروخ یور زا ربا روبع هک ینامز دییوگب وا هب دیناوتیم
 . دهد تک رح ار دوخ پچ تسد ناتشگنا زا یکی «درک هدهاشم
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 ۂدننک داجیا یکمک لیاسو زا دیدج ةدافتسا کی

 مزینونپیه

 «بیرکسا تربلآ :شراگن»

 نایب امش یارب دیدح شور کی ناونع هب هک هجنآ

 هک تسا مزینونپیه داحیا یمیدق شور کی عقاو رد «منک یم

 لاس راهج رد تیقفوم اب و هدروآ دوحو هب نآ رد یتارییغت نم

 .ماهدرب راک هب ار نآ هتشذگ

 تناسروئولف رّودُم ةحفص کی هب شور نیا شیامزآ یارب
 چیپرام کی یلومعم هایس بکر م اب نآ یور رب هک دیراد زاین
 درز گن هب دناوت یم هحفص نیا ۀنیمز .دشاب هدش هدیشک

 و ۱۲ رطق هب تناسروثولف یاهکسید . دشاب یبآ ای و زبس «زمرق
 شورف هب مزیتونپیه یکمک لیاسو هک ییاههزاغم زا "چنیا ۷
 نیا هب یسرتسد مدع تروص رد «تسا عایتبا لباق « دنناسر یم

 هتک تنش رق اهنآ زا یگ داس هب دیناوت یم دوخ «اهکسید

 ار دشاب هدش هتخاس چنیا ۱۲ رطق هب .هک یکسید

 رد و دیناخرجب هقیقد رد رود ۷۰ ات ۰۰ تعرس اب دیناوتیم

 هفیفقد رد رود ٤۵ ات ار نآ :تفرش دیناوت یم لیامت تروص

 دیاهدرک تسرد چن چنیا ۲۷ رطق هب هک ار یکسید .دیهد شهاک

E O 

 اهکسید نیا ندناخرچ و ندروآرد تکرح هب یارب
 رد هک دینک هدافتسا هنهک یاهنوفامارگ روتوم زا دیناوت یم

 .تسا رتمیئناس ۲/۵6 چنیا ره ۱
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 رد .دوشیم تفای یتحار هب یتوص لیاسو یاههاگریمعت

 مزاول شورف صوصخم یاههاگشورف اهنآ رد هک ییاهروشک
 هب ار رک ذلاقوف لیاسو ناوت یم «تسا ریاد مزیتونپیه یکمک

 .درک یرادیرخ لماک روط

 تروص هب ار قاتا یتسیاب نم شور زا هدافتسا یارب

 دلوم پمال ای غارچ کی زا طقف و دینک کیرات یبسن ای لماک
 نیا رد .دیئامن هدافتسا رون عبنم ناونع هب شفنب ءاروام هعشا

 تناسروئولف هحفص «دوش نشور دایز قاتا هکنآ نودب طیارش

 چیپرام اهنت تلاح نیا رد .ددرگ یم هدنشخرد و نشور الماک

 یلاح رد یتیعقوم نینج رد .دوش یم هدید یبوخ هب پمال لخاد

 هارمه « دنک هاگن کر حتم چیپرام هب هک دیهاوخیم هژوس زا هک

 مادقا زین یلومعم یظفل تاتیقلت نایب هب کسید تکرح اب

 نیا زا دنناوتیم اهامام و ناکشزپنادند «ناکشزپ اهنت هن
 و ناکشزپ مشچ هکلب «دننک هدافتسا بلاح هلیسو

 تالضع ندرک سکالیر یارب دنناوت یم زین اهتسیرتموتپا
 .دنهد رارق هدافتسا دروم ار هاگتسد نیا مشچ

4 4۶ 4 

 مجرته تاحیضوت

 یاهسالک رد لاح هب ات ؛باتک نیا همجرت نامز زا
 کرادت و هیهت یکشزپ یاهرداک یارب هک مزیتونپیه شزومآ
 کشزپ و امام «کشزپنادند ۳۰۰ دودح رد «تسا هدش هدید

 زا یکی ناونع هب بناجنیا .دناهتفرگ رارق شزومآ تحت
 هک منادیم یرورض ار هتکن نیا رک ذ یشزومآ تئیه ناسردم
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 لحارم یط رد هک تسا هدوب یکتم لصا نیا رب ام ششوک

 یکمک لیاسو زا یکشزپ یاهرداک هب یملع مزیتونپیه شزومآ
 ناراکمه و ناتسود زیچ ره زا رتشیب و دوشن هدافتسا مزیتونپیه

 ای و یمالک تانیقلت تردق زا نارامیب ندرک مزیتونپیه یارب ام

 دیلک کی ای دادم کون ای و قاتا فقس یور رب زکر مت

 رد نیرولب یوگ دننام یکمک لیاسو زا یخرب .دننک هدافتسا

 فرص مزلتسم. زین جراخ زا نآ هیهت و هدوبن دوجوم ناریا
 دادعت شیازفا اب «نامز رورم هب نکیل .تسا یفازگ یاههنیزه

 نیا «اهشزومآ یملع حطس نتفر الاب و شزومآ تحت دارفا
 زا یکمک لیاسو نیا زا یدادعت هک دمآ دهاوخ دوجو هب ناکما
 .دنریگ رارق هدافتسا دروم و هدش دراو جراخ

 لیاسو زا یرایسب تخاس و یحارط رضاح لاح رد
 نطومه قوذ اب نارگتعنص و ناسدنهم طسوت مزیتونپیه یکمک
 هن ناریا رد لیاسو نیا لاح هب ات هک احنآ زا .تسا ریذپناکما

 جراخ زا قوف لیاسو ندرک دراو ناکما هن و تسا هدش دیلوت
 تادیلوت یارب یبوخ شورف رازاب نیاربانب «تسا هتشاد دوجو
 .دراد دوحو « دشاب مزیتونپیه یکمک لیاسو هنیمز رد هک یلخاد

 هداعلاقوف لاح هب ات هک یشهوزپ حرط کی رد

 لیاسو زا یخرب زا هدافتسا اب بناحنیا «هدوب زیمآتیقفوم

 و یکشزپ یاهرداک زا یدایز هدع هداس یرصپ و یعمس

 یارب هسلج ود- هاتوک رایسب تدم رد ار نارامیب

 هب هک ماهداد شزومآ رطخ یب و قیمع «عیرس یاهمزیتونپیهدوخ

 ناونع هب و رشتنم باتک کی تروص هب نآ حرش و هجیتن ک2

 رارق زیزع نانطومه رایتخا رد رثوم رایسپ و ون الماک ین
 .درین ی



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور

 رس شخرچ و یلدنص رود هب تکرح شور

 « و کنج کنارف :شراگن»

 و هداد رارق قاتا طسو ار نآ و دیرادرب ار یلدنص کی

 زا الاح . دیراذگب نآ نمیشن لحم زکر م رد ار یزلف هکس کی
 زکر متم هکس یور رب شهاگن هک یلاح رد دیهاوخب هژوس
 رود هب تعاس یاههبرقع تکرح ریسم رد و یمارآ هب هدش

 .دنک تک رح هب عورش یلدنص
 وا زا  دیخرچ یلدنص رود هب راب شش ای جنپ هکنآ زا سپ

 یاههبرقع تک ح سکع تهج رد هلصاقالب و دنسیاب دیهاوخب
 هس هژوس هکنآ زا دعب . دهد همادا دوخ ینارود تک رح هب تعاس

 رگید هک دیئوگب وا هب « دیخرچ دیدح ریسم رد رود راهج اپ

 تسین رداق دنک شالت هک هزادنا ره و دوش فقوتم دناوت یمن

 . دتسیاب
 هب تکرح هب راک دوخ یتروص هب هژوس تلاح نیا رد

 رگید رود راهج ای هس وا دیراذگب . دهدیم همادا یلدنص درگ

 .دنز خرج یلدنص رود هب (رتشیب ای)

 یلدنص یور رب و هداتسیا هک دیهاوخب هژوس زا دعب
 رگا .دور ورف باوخ هب و دنک سکاالیر ار دوخ سپس .دنیشنب

 زاب تک رح زا یتحار هب نتسشن زا لبق هلحرم رد دناوتن هزوس
 هب «یلدنص یور رب نتسشن و فقوت زا سپ ًاملسم «دتسیا
 .دوریم ورف یتحار باوخ



 وکنج کنارف یاقآ «سیزونپیه لاکیتا سناودا» تیعمج ریخا تاسلج زا یکی رد

 دنج زا دعب .تشاذگ ناسانشراک تواضق و شیامن ضرعم هب ار شیوخ یعادبا شود

 . دوش یم مزیتونپیه هژوس رس ندناخرچ اب «یلدنص کی رود هب ندیخرچ راب
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 امش « دخرج یم یلدنص رود هب هزوس هک ینامز رد هتبلا
 هدولآب اوخ و هتسخ «ندش سک الیر دروم رد یتانیقلت ا

 مزال ۀنیمز ات دیهد هثارا وا هب نتفر ورف باوخ هب هرخالاب و ندش
 زا سپ نآ راثآ و دیآ دوجو هب هژوس رد ندش مزیتونپیه یارب

 . دوش راکشآ یلدنص یور رب وا نتفرگ رارق

 رد ار وا رس «تسشن یلدنص یور رب هزوس هکنآ زا سپ

 هک تسا رتهب .دینک نآ ندناخرچ هب عورش و نایک تسد

 دوجو هب ار 8 دننام یلکش اضف رد هژوس رس تکرح ریسم

 باوخ کی هب نتفر ورف دروم رد دياب لاح نيع رد .دروایپ
 تکرح نایرح رد رگا . دیهد هئارا وا هب ار مزال تانیقلت قیمع

 ای و دنک یم تک رح یتخس هب وا رس هک دیدش هجوتم هژوس رس
 تلاح هب یو یدایز لامتحا هب .تسا تفس وا ندرگ حالطصا هب

 و درک یم تکر ح یتحار هب هژوس رس رگا .تسا هدیسرن زونپیه
 هک دیشاب نئمطم دیناوت یم «دوب هدش لش حالطصا هب وا ندرگ

 هب هجوت اب دیناوتيم طیارش نیا رد .تسا هتفر باوخ هب یو
 . دینک رتقیمع ار وا ةسلخ «جیار یاهشور
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 پچ تسد دتم

 «نوسکید .ت .ژرز :شراگن»

 ارم پچ تسد . دینک راتفر میوگ یم نم هک یروطنامه»

 .دیوش سکاالیر و دینک هاگن نم نامشچ هب ًامیقتسم « دیریگب
 «. دیور یم باوخ هب ناهگ ان و دیوش یم هتسخ یدوز هب

 یمزیتونپیه پاوح هب ار دارفا زا یدایز هدع دیناوتب ات دیروآ

 کینکت نیا زا یبوخ هب دیناوتب هکنیا یارب .دیرب ورف یقیمع
 شور نیا دروم رد یرتشیب تاعالطا دیاب «دینک هدافتسا

 .دینک کرد الماک ار نآ لوصا و دینک بسک ندرک (زینونپیه
 دیهاوخ قفومان کینکت نیا زا هدافتسا رد تروص نیاریغ رد

 دون

 مزال تاحیضوت

 یروط هب «دیناشنب یتحار یلدنص یور رب ار هزوس ادتپا

 نآ زا سپ .دنریگ رارق نیمز یور رب وا یاهاپ فک هک

 نیا رد .دنیشنب یلدنص کی یور و دیریگب رارق هژوس یوربور
 هازفا لرم مد حب او ام تسد هک نهار ها زا عقوم

 . دننک یم زارد ار دوخ تسار تسد راک نیا ماجنا یارب هشیمه

 و جیگ وا یتاظحل یارب «.ناتپح تسد «هن») : دییوگب هروس هب

 .دروآ دهاوخ ولج هب ار شپح تسد یدوز هب و دوش یم توهبم
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 هک درادن مه یزاین و دناد یمن ار تسد رییغت نیا تلع هژور

 احنآ زا . .دیاهتشاد یبوخ عورش امش اجنیا ات. دنادب ار نآ تلع

 وا هب «دریگ یم لش حالطصا هب ار امش تسد ًالومعم هژوس هک

 تسد یمک عقوم نیمه رد . i E دییوگب

 ا ی نی کا راک نب أ ماجنا اب .دیهد راشف ار یو

 سد هدش تفس شتسد هکنیا رب هوالع هروس الاح . دینک یم

 هتفرگ ر رارق ینالضع سونوت ای ضابقنا تلاح کی رد زین ندب

 دوخ تسد هک دییوگب وا هب دیناوت یم امش عقوم نیا رد .تسا

 هزوس تقد اب مه امش .دنک لش مه ار شندب و دنک سکالیر ار
 . دهدیم ماجنا ار ناتتاروتسد دیوش نئمطم ات دینک لرتنک ار

 . دیهدن ماجنا ار راک نیا هلحرم نیا رد مینک یم هیصوت هتبلا

 هک دینک لمع یتروص هب ًاقیقد» : دییوگب هژوس هب الاح

 هظحل نیا رد ۰ دینک هاگن نم نامشچ هب ًامیقتسم .میوگ یم نم

 هب هکلب « «دینکن هاگن شنامشچ هب یلو دیوش هریخ وا هب مه امش

 هزوس نامشچ نیئاپ ای الاب رد یتسوپ نیچ کی ای و لاخ کی

 «دراد رارق مشچ ود نیب هک ینیب یگتفرورف هب اپ و دیوش هریخ

 امش هک دنک یم روصت هژوس تروص ره رد .دینک هاگن

 نامشچ هب ًامیقتسم وا .دیاهدش هریخ شنامشچ هب ًامیقتسم
 .دینک یمن هاگن وا نامشچ هب امش دنچره «دوشیم هریخ امش
 راک زا هلحرم نیا ات هک دیشاب نئمطم دیناوتیم امش اجنیا ات

 : دیهد همادا نیاربانب . دیاهتشاد یبوخ تفرشیپ

 هب روطنیمه ًامیقتسم و دینزن مه هب ار ناتیاه کلپ ال احر)

 هک ینامز «.دینک سکالیر ار ناتدوخ . دیوش هریخ نم نامشچ
 ات هک ار هژوس تسد یمک «دینک یم نایب ار «سکالیر» راو
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 تسد مه وا هجیتن رد . .دینک لش ؛دیدرب هتفرگ مکحم لاح هب

 هک دینک راتفر یروط عقوم نیا رد .درشفیم رتمک ار امش
 ورق اهر ام تسد زا دهاوخ مغز و تد ینوگ

 «.تسا ندش نیگنس لاح زد امش تسدزر دین وا

 .دیاهتشاد هگن ار ینیگنس هنزو ییوگ هک دینک دومناو و
 ... دوش یم رتنیگنس و نیگنس امش تسد» : دیهد همادا نیارباتب

 یراشف زا یمک هظحل نیا رد «... دوش یم نیگنس مه ناتنامشچ

 وا تسد و دینک رتمک «دینک یم دراو هژوس تسد هب هک

 دنک روصت هژوس هک یروط هب دیروایب نییاپ فرط هب یرادقمار
 :تشا هد نکس لمد

 رد و ندب رد ینیگنس ساسحا یمک هژوس عقوم نیا رد
 و دنادیمن ار هدیدب نیا شیادیپ تلع یلو « دنک یم شتس

 لاح رد هک ار یتاقافتا عوقو تلع هک تسین مه یجایتحا هتبا

 همادا تانیقلت ثئارا هب امش نیارباتب .دنادب « دنتسه یریگ لکش

 نامشح هزوس هک یتروصرد .دیدنبب ار ناتنامشج الاح» : دیهد

 وا ندرک مزیتونپیه یارب امش درکلمع تسب ار دوخ
 زاب نانجمه هروس نامشج رگا اما .تسا هدوب زیمآتیقفوم
 هک مهاوخ یم امش زا» :دیهد همادا تانیقلت هئارا هب دنام

 ورف قیمع و مارآ باوخ کی هب امش .دیدنبب ار ناتنامشچ

 امش .دینک سکالیر ار ناتندب تالضع مامت الاح .دیور یم

 هک روطنامه اما .دیوریم ورف قیمع رایسب باوخ کی هب نالا
 دیونش یم ارم یاهفرح مامت «دیاهتفر ورف نیریش باوخ کی هب
 رد «. دیهد یم بسانم باوج «منک یم امش زا هک یتالاوئس هب و

 تسد جیردت هب « دیتسه لوغشم ندرک نيقلت هب هک یلاح نامه
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 و لش وا یاهتسد رگا .دیروایب نییاپ فرط هب ار هزوس
 ای هسلخ تلاح رد یو هک تسا نآ ةناشن «دوب هدش سکالیر

 امش تانیقلت هب ات تسا هدامآ ًالماک و تسا هتفرگ رارق سنارت

 . دهد باوح

 ماجنا ار هژوس یور هاوخلد ینامرد مادقا هکنآ زا سپ

 ات نم الاح» :دینک رادیب باوخ زا ار وا تروص نیا هب « دیداد

 باوخ را «مدیسر جنپ ددع هب هک یتفو .مرامش یم جنپ ددع

 بوخ الماک ناتلاح هک دینک یم ساسحا .دیوشیم رادیب
 .تسا هدوبن یبوخ نیا هب ناتلاح اهتدم هک یروط هب «تسا

 ار یعوبطم و زیگنالد رایسب هبرجت کی هک دینک یم ساسحا

 و لاحرس ًالماک دیدش رادیب هک ینامز .دیاهتشاذگ رس تشپ
 کبس ناتباوخ ...کی .مرامشیم نم الاح .دوب دیهاوخ داش

 ...هس ... دیاهدش رادیب رتشیب یمک ...ود ...تسا هدش

 رادیب ًابیرقت ...راهج ... دنوشیم زاب مک مک دنراد ناتنامشچ

 یتسار .دیتسه لاحرس و رادیب الماک امش ...جنپ ...دیاهدش

 نیا امش لاژس هب هزوس خساپ ًالومعم .«؟تسا روطچ ناتلاح

 .«!تسیلاع» :هک تسا
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 مهرب مهرد ای گنراگنر لتم

 «یادنج .ج .شراگن»

 یمزیتونپیه یاههژوس ربارب رد ام راک ینامز نم رظن هب
 دوش هجوتم هژوس هک دریگ یم ماجنا نکمم تروص نیرتهب هب
 هتبلا .تساهتفرگ تروص وا ندب یور رب یتاریثأت نيقلت رثا رب

 هجیتن . دشاب رادقم هچ هب تاریثأت نیا نازیم هک دنک یمن یقرف
 هسلخ زا یتوافتم تاجرد هب هژوس هک تسا نیا تارییخت نیا

 زا یمیظع تیرثکا رد تالوحت نیا .دوریم ورف یمزیتونپیه
 .ددرگ یم رادیدب ریذپ نیقلت دارفا رد هژیو هب «اهناسنا

 هک دوشیم یضار دوخ راک زا ًالماک روزیتونپیه ینامز
 .دورب ورف یمزیتونپیه هسلخ هب یبوخ هب و یتحار هب هژوس

 هنارمآ تدش هب و نشخ یاهشور زا رتمک ًاصخش نم
 ندروآ دراو اي و ندیشک دایرف زا اهنآ رد هک مرب یم تذل
 . دوش یم هدافتسا نارامیب هب کوش

 شیامن کی یعمج نایم رد مهاوخب نم هک ینامز
 راضح زا ار ریز لاوئس دنچ ًالومعم مهد ماجنا یمزیتونپیه
 الاب هب یدایز یاهتسد تبثم باوج هناشن هب هک یتقو .منک یم
 هک مراد راک و رس یهورگ اب هک موش یم نئمطم نم «دوریم

 :منک راک اهنآ اب مناوتیم یبوخ هب
 هدرک هعحارم نیب لاف هب لاح هب ات امش زا یسک ای[ (۱)

€ 
 ! تسا



 ۵۵ (رگید تمسق) دناهدش هزیاج ةدنرب هک ییاهشور

 هب ناتناتسد فک طوطخ یور زا یسک نونکات ایآ (۲)
 ؟ تسا هتخادرپ امش تایحور لیلحت و هیزحت

 ؟ دیاهدش مزیتونپیه لاح هب ات ای۳(1)

 نیا زا یهورگ «یعمجهتسد ندرک مزیتوتپیه یارب نم
 کی سلجم ندرک مرگ یارب ادتبا رد .منک یم باغتنا ار دارفا

 هتبلا .مهدیم ماجنا ار مه هب اهتسد ندیبسچ یهورگ نومزآ
 یضمعب رگا هک مراد دامتعا دوخ یلبق شنیزگ هجیتن هب ردقنآ

 یلیلد زونه ؛دننک زاب مه زا ار ناشیاهتسد دنتسناوت دارفا نیازا

 «درادن یلاکشا» :میوگ یم و منیب یمن اهنآ نتشاذگ رانک یارب

 و دادعتسا هک دهد یم ناشن ناتیاهتروص تالضع تاک رح

 زا اهتسد ندش زاب .دیراد ندش مزیتونپیه یارب یدایز تردق
 مزیتونپیه ماجنا هب هکنآ زا لبق «.درادن ینادنچ تیمها مه

 متک یم باختنا ار اه روس نیرتهب زا یکی «مزادرپب یعمج هتسد

 ار یبلاج هداعلاقوف شور مهاوخیم نم» :میوگ یم وا هب و

 ینهذ تیقالخ و رکفت تردق هب زاین هک منک هدایپ وت یور
 .«یراد ار اهتیلباق و اهدادعتسا نیا وت هناتخبشوح و دراد يداير

 اي یریذپ نیقلت تست کی ماجنا هب نم عقوم نیا رد
 اب هژوس نآ قباطم هک مزادرپ یم هدش هتخانش یری ذپ مزیتونپیه

 هب ًابوانتم ار دوخ ندب اپ فک ای هنشاپ یور رب نتفرگ رارق
 . دهد یم تک ر ح بقع و ولج فرط

 «هژوس رس تشپ رد هلصاف یمک اب نم عقوم نیا رد
 ۀناش تشپ نم تسار تسد هک یروط «متسیایم وا پچ تمس

 ولج هب ار دوخ پچ تسد لاح نیا رد .دریگ رارق هژوس تسار

 زج هب- ناتشگنا مامت هک یلاح رد و مربیم هژوس تروص
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 نخان یور رب هک مهاوخیم وا زا «دناهدش هتسب هناشن تشگنا
 هک روطنامه مهاوخ یم یو زا سپس .دنک زک رمت قوف تشگنا

 ناتشگنا نخان یور رب زک رمت هب «مهدیم تک رح ار متشگنا
 هژزوس رس یور «الاب فرط هب ار مپچ تسد جیردت هب . دهد همادا

 تمس هب یمک وا ۀدننک بیقعت نامشچ هک یروط هب «مرب یم
 . دنوش هجوتم الاب فرط هب و بقع

 و ددنبب ار شنامشچ هک مهاوخیم هژوس زا هظحل نیا رد

 هزوس یارب اسرف تقاط و تخس یتیعضو نیا .دوش سکالیر
 تسار «لومعم روط هب ایآ هک دمهفب دناوت یمن وا اریز تسا

 هدش لیامتم بقع ای ولج فرط هب یمک اي و «تسا هداتسیا
 هک منک یم تانیقلت نیا ةثارا هب عورش نم تیعقوم نیا رد .تسا

 تشپ زا یدوز هب و تسا بقع فرط هب ندش لیامتم لاح رد وا
 زا شیپ هک مهدیم ار نانیمطا نیا هژوس هب ًانمض .دتفایم

 هژوس رگا .منک یم یریگولج شطوقس زا و هتفرگ ار وا «نداتفا

 تمس هب ار وا یمک متسار تسد اب «دشن لیامتم بقع تمس هب
 هزوس هک یرادیاپان و لداعتمان تیعضو نینچ رد .مناریم ولج
 دوش لیامتم بقع تمس هب هک دوش یم روبحم «تسا هدرک ادیپ

 نيا رد .دنامب یقاب تسار و دنک ظفح ار دوخ لداعت دناوتب ات

 بقع فرط هب هژوس «مشکب بقع هب ار متسار تسد رگا هظحل
 مهارف هژوس یارب ار ناکما نیا نم ادتبا .دنک یم تک ر ح

 فرحنم بقع فرط هب رتمیتناس هدزناپ دودح رد هک مروآیم

 مه ار ولج تمس هب ندش مخ تست «موزل تروص رد سپس .دوش

 .مهد یم ماجنا یئزج تارییغت اب الاب تروص هب

 مه رد ار شیاهتسد هک مهاوخ یم هژوس زا عقوم نیا رد
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 و تسش نیب رد تسار تسد تسش هک یروط هب «دنک بالو

 بالق یاهتسد هک اجنآ زا .دریگ رارق پچ تسد هراشا تشگرا

 هژوس هاگن زکر مت «دنراد رارق اهمشج زا رت نیئاپ مه هب هدش

 دریگ یم تروص یتحار هب «تسار تسد تسش یور رپ

 دوخ زکر مت هک دوش یم تساوخرد هزوس زا عقوم نیا رد

 رد . .دنک ظفح نانچمه تسار تسد تشگنا تسش یور رب ار

 وا هب و هتشاذگ هژوس هناش یور رب ار متسار تسد نم ماگنه نیا

 ضحم هب و دوش یم لیامتم بقع تمسهب یو هک منک یم نیقلت
 دنهاوخ هتسب شنامشج درک ادیپ لیامت بقع تمس هب هکنآ

 تمس هب هژوس هک یلیامت نیرتکجوک اب هظحل نیا رد . دش

 ادیپ ندش هتسب هب لیامت زین وا نامشچ «دنک ادیپ بقع

 و هتشگ لیامتم بقع تمس هب ًالماک هژوس رگا. درک دنهاوخ

 دنهاوخ هتسب الماک وا نامشچ «دتفیب نم تسار تسد یور رب

 هک منک یم نیقلت وا هب «دندش هتسب هژوس نامشج هک یتقو .دش

 ۀدارا هب ار اهنآ دناوتیمن و دناهدیبسج مه هب ًالماک شیاهکلپ

 ار یراک نینچ هک مهاوخب وا زا نم هکنآ رگم «دنک زاب دوخ

 تشپ هب تساز تسد اب هک تسا رتهب عقوم نیا رد . دهد ماجنا

 بقع هب یمک دوخ لداعت ظفح یارب وا ات ميروايب راشف هژوس

 ۵ هوس ا تک ناک نور ف و ا
 هب هژوس هک ینامز .دنک ادیپ لیامت بقع تمس هب هرابکی

 یداع عضو هب ار وا مشوک یم نم «دوشیم لیامتم بقع تمس
 زا بسانم نامز کی رد هرخالاب ات منادرگ رب نداتسیا تلاح رد

 نآ یورب و دورب یلدنص کی فرط هب هک منک شهاوخ یر
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 اهمشچ ندرک زاب تست رگید راب مناوت یم ماگنه نیا رد

 رد نانجمه یلو « دنک یم زاب ار شنامشج وا و مرامشیم

 کی مناتشگنا اب هکنیا ضحم هب و «دنامیم یقاب شمارآ تلاح

 هب وا و دنوشیم هتسب هرابود یو نامشچ ًاروف «مدز نکشب

 نیا رد هک ماهتفایرد هبرجت هب".دوریم ورف رتقیمع باوخ

 شنامشچ دناوت یمن رگید وا هک میوگب هزوس هب دیابن تاظحل
 ار دوخ نامشح اههژوس زا یهحوت لباق دادعت اریز «دنک زاب ار

 هرابود و ندرک زاب لمع نیاربانب .دنوشیم رادیب و هدرک زاب
 .تسا یرگید راک ره زا رتهب اهمشچ نتسب

 هکنآ زا سپ هک تسا نیا رد نم شور تیمها و تیباذج

 تلوهس اب تسا نامشچ ندش هتسب نامه هک ندش مزيتونپیه
۳2 

 " هب و یتحار هب هک یناسک بلاج رایسب رامآ زا «دیرب راک

 دونشوخ لاح نیع رد و بجعتم «دنوریم باوخ هب تعرس
 .دش دیهاوخ

 الماک یشور هن «تفر نآ رک ذ الاب رد هک گنراگنر دم

 ار شور نیا زا یشخب ره هکلب «نم ِتاعادبا زا هن و تسا دیدج
 نیا نایک ادیپ مزیتونپیه داحیا یاهکینکت رگید رد دیناوت یم

 یفاب هلخ تلاح رد روطنامه دوخ نامشج ندرک زاب زا سپ هژوس یطیارش رد ۱

 کبس ۀسلخ رد تروص نیا ريغ رد « دشاب هدش قیمع رایسب وا باوخ هک دنام يم

 یداع تلاح هب و هدش رادیب مه هژوس «مه زا اه کلپ ندش زاب زا سپ طسوتم و

 .مجرتم- . ددرگ یمرب
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 و E دی یا یا د شور

 دارفا را یدایز هدع ربارب رد
ار نونک ات و ماهداد ماجنا

 ف

 مراودیما .ماهدرک تسک شور نیا زا هدافتسا رد زین یدایر

 . دیشاب قفوم نم نوچ «شور نیا زا هدافتسا رد مه امش
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  5 ۱ ا ۵

 «پمال ۰ يمن .ناج :شراگن»

 ره هب مزیتونپیه ماجنا زا لبق دیاب هک یبلاطم نایب زا سپ

 لبم کی یور رب کک طیارش رد ار هژوس « دوش هتفگ یاهژوس

 قیمع سفن راب جنپ هک میوگیم وا هب «مناشنیم یلدنص ای
 اوه هينا جنپ تدم یارب «قیمع مد ره زا دعب راب ره و دشکب

 یاههیر زا ار نآ یگتسهآ هب دعب و درادهگن شیاههیر رد ار

 ابلاغ .دنوش یلاخ اوه زا الماک اههیر هکنآ ات دنک جراخ دوخ

 یعون ساسحا دوخ رس رد هژوس «قیمع یاهسفنت نیا زا دعب
 هب هدافتسا رثک ادح یعیبط تیصاخ نیا زا هک دنک یم یکبس

 نیا هب ار هژوس هجوت «رتشیب یشخبرثا یارب و دیآیم لمع
 نیا تلع هک موشیم رک ذتم هژوس هب .منک یم بلج هدیدپ
 «زغم جوسن رد نژیسکا یعیبط نایرج» رس ندش کیس
 هب .تسا هدرک ادیپ لالتخا یمک تاظحل نیا رد هک دشاب یم

 کیژلویزیف و یعیبط «هدیدپ نیا هک مهدیم نانیمطا هژوس

 متسیس هب سکعرب «دروآیمن ز راب هب وا یارب یرطخ و هدوب

 و رتهب یلیخ ات دنک یم کمک وا یزغم ای ینافوف یبصع

 نیارد .«دنک بذج و کرد ار یمزیتونپیه تانیقلت» رتعیرس
 هظحل نیا رد امش» :میوگ یم هژوس هب یاهنارمآ نحل اب ماگنه

 .دیاهدش یطرش «تحار و حير ندش مزیتوتپیه یارب الماک
 .« دیدنبب ار ناتنامشچ ًافطل
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 هپ یراشف ماهراشا تشگنا کون اب یمارآ هب هظحل نیا رد

 دراو -وربا ود یقالت لحم زا رتالاب یمک - هژوس یناشیب
 نداد تکرح اب هتسب نامشچ اب هک مهاوخیم وا زا ا

 اب متشگ al ات و ی

 تشگنا تکرح تروص رد نمض رد و دنک هاگن شایناشیپ
 نیا رد . دنک ساسحا شنت تسوپ یور رد ار نآ ریسم «نم

 سپس .مهدیم رارق هزوس رس یور رب ار مرگید 2 ن قوم

 یوربا زا رتالاب یمک و وا یناشیپ یور رب ار متشگنا یمارآ هب

 تک رح مشچ ۀرک یجراخ هرانک هب ات پچ تمس هب یو
 تمسق ات تسوپ یور زا ار تشگنا یمارآ هب هاگنآ .مهدیم

 سک الیر هنیمز رد تدم نیا رد .مهد یم تک رح ناوربا ینایم

 تانیقلت «ندیباوخ و ندش هدولاباوخ «ندش هتسخ «ندش

 متشگنا تک رح یتدم زا سپ .منک یم نایب ار یررکم و بسانم

 ات تسار مشچ یرانک تمسق ای طسو طخ زا تسوپ یور رب ار
 رب ار متشگنا یتاظحل زا دعب سپس .مهدیم همادا ینایم تمسف
 رتمیتناس تفه دودح ات و مرب یم الاب فرط هب وا یناشیپ یور

 .مور یم شیپ هب هزوس یاهوم هاگنتسر فرط هب و الاب تمس هب
 زاغآ نییاپ فرط هب تشگنا تکرح «هاتوک یتدم زا سپ

 هب ار ریز تانیقلت «لمع نیا مارآ ماجنا نایرج رد و دوشیم
 :مهد یم هئارا هزوس

 نییاپ فرط هب یمارآ هب نم تشگنا هک یلاح رد»

 .دیوشیم هدولآباوخ رتشیب و رتشیب امش «دنک یم تک ر
 هب و درک تکرح نییاپ فرط هب ًالماک متشگنا هکنآ زا سب

 هب مکحم امش یاهکلپ نانچنآ «دیسر ناتیاهوربا ینایم تمس
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 زا ار اهنآ ارت ی «دینک شالت ردقره هک دنیسچ یم مه

 | یمارآ هب قوم نیا رد «.دینک ادج رگیدکی

 رد یرتشیب تانیقلت نم «نآ اب ماگمه و دنک یم تکرح نییاپ

 هکنآ زا سپ .منک یم نایب ندش سک الیر و هدولآباوخ هنیمز
 هب لماک سفن هب دامتعا اب « دیسر هژوس یاهوم هشیر هب متشگنا

 رگید و هد یه امش نامشح» :میوگ یم وا

 مه هب الماک . .. دینک ادح رگی دکی زا اف انا دیناوت یمن

 رگا !دینک ناحتما . دناهدیپسح مه هب ؛ مکحم ... دنا هدیبسج

 2۲ کھ نره :دینک ادج ره زا ار اهنآ دیهاوخب

 ِِ کی ام ..تسین ریذپ ناکما راک نیا ... دینک

 ششوک رتشیب ردقره ... دینک زاب مه زا ار ناتیاهکلپ
 تسا نکمم نامز نیا رد .« دنبسچ یم مه هب رتشیب اهنآ

 .دهد ماجنا شیاهمشچ ندرک زاب یارب ار یرمثیب یاهششوک
 سپ نیاربانب .دوشیمن راک نیا ماجنا هب قفوم ًالومعم وا هتبلا

 .دیشاب تحار» :میوگ یم یو هب یاهنارمآ نحل اب هظحل دنچ زا

 تقوتم# ار یک :ندرگ زاب :قازب لصاعیب ششوگ نی
 قیمع و مارآ «تحار باوخ کی هب دیناوتیم امش لاح ... دینک

 .«قیمع قیمع ...قیمع و تحار باوخ کی ... دیورب ورف
 نم و دراد رارق کیس هسلخ کی رد هژوس عقوم نیا رد

 رتفیمع یارب هک یددعتم یاهکینکت زا هدافتسا اب مناوتیم

 .مرب ورف یقیمع باوخ هب ار وا دراد دوجو هسلخ ندرک
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 الراهچ دتم

 «نوسرف کم .ل .ج :شراگن»

 ريغ و یشزرو زا معا) تاقباسم زا یرایسب رد نم رظن هب

 نینچ دوخ یارب ناگ دننک تکرش زا یکی رگا (یشزرو
 هقباسم رد ات تسا هدرک مزیتونپیه ار وا یسک هک دنک طابنتسا

 .دش دهاوخ هدنرب هقباسم نا رد یو « دوش زوریپ

 نیمه هب نم مه یمزیتونپیه طیارش رد نتفرگ رارق یارب
۱ 

 عورش زا لبق دیاب هک ار یبلاطم تقد اب و یمارآ هب ادتبا

 قایتشا ات منک یم نایب «دوش هتفگ هژوس هب ندرک مزیتونپیه هب
 تاروصت و اهسرت مامت نیزگیاج ندش مزیتونپیه یارب لیامت و
 .دراد دوحو وا نهذ رد مزیتونپیه دروم رد هک دوش یتسردان

 نودب و هنارسدوخ زگ ره نم» :هک میوگ یم هژوس هب سپس

 هکنآ رگم « منک یمن مادقا یدرف ندرک مزیتونپیه یارب هزاجا

 بوخ یمزیتونپیه روس کی درف نآ هک مشاب هدش نثمطم البق

 یاهنومزآ زا یخرب مراد دصق نم نیاربانب . دشابیم بسانم و
 نیا ماجنا نایرج رد .مهد ماجنا وت یور رب ار یری ذپ مزیتونپی#

 و تردق نازیم هچ هب هک میوشیم هجوتم ودره وت و نم اهتست
 درف وت هک اجنآ زا .دراد دوجو وت رد یریذپ مزیتونپیه تیلباق

 «.یهد باوج اهتست نیا هب یناوت یم یگ داس هب «یتسه یشوهاب

 هحفص کی هب هک منک یم اضاقت هژوس زا نم عقوم نیا رد
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 هحفص نیا یور رب .دوش هریخ نارود لاح رد لکش یاهریاد

 هدش هدیشک ندرک مزیتونپیه یارب مزال یچیپرام طوطخ ریوصت

 رد مه هحفص رطق و دخرچ یم هقیقد رد رود ۷۸ تعرس اب هک
 هدید رت تحار هحفص نیا هکنآ یارب .تسا رتمیتناس ٤۰ دودح

 بصن مراک رتفد یاهراوید زا یکی یور رب ار نآ نم «دوش

 رد شخرچ هب ار نآ یمیدق نوفامارگ کی روتوم و ماهدرک
 وا رانک رد نم « دش هریخ هحفص هب هژوس هکنآ زا سپ .دروآیم

 هب شرامش نایرج رد و منک یم هد ات کی زا ندرمش هب عورش
 و کیدزن وا هب جیردت هب قاتا ءایشا همه» هک متک یم نیقلت یو

 کی ًامئاد تانیقلت نایرج رد هکنآ یارب .« دنوشیم رتکیدزن
 اههزاو نداد رییغت اب منک یم یعس نم «دوشن رارکت هلمج
 ات منک نایب هژوس یارب نومضم نامه اب یدیدج ۀلمج رابره
 هاگن هک مهاوخیم هژوس زا نآ زا سپ .مسرب هد ددع هب هکنیا

 الثم هک دزاس زکر متم یثیش یور رب کرحتم هحفص زا ار دوخ

 یقرف) تسا هتفرگ رارق ناخرچ هحفص رانک ای الاب رد
 نیا رد رگا میوگ یم وا هب .(دشاب یثیش عون هچ هک دنک یمن
 ندش کیدزن لاح رد یثیش نآ ییوگ هک درک ساسحا تاظحل

 روبزم یئیش نامز تشذگ اب دسریم رظن هب اي و تسا وا هب
 هب دناوتیم هک دشاب نئمطم «دنک یم ادیپ شرتسگ و طسب

 یعیبط یتروص هب هک تسا نیا تقیقح . دوش مزیتونپیه یتحار
 دیدپ ساسحا نیا «دریگ رارق هژوس یاج هب هک یدرف ره یارب
 .تسا وا هب ندش کیدزن لاح رد یئیش نآ ییوگ هک دیآیم

 چپرام کی هب ندش هریخ کیژلویزیف و یعیبط صاوخ زا نیا
 دنک یم لایخ هژوس دروم نیا رد هتبلا ؛تسا نارود لاح رد
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 هتفرگ رارق هاگتسد هتخانشان یاهورین و نم تانیقلت ریثأت تیب

 هک تسا هتفرگ رارق یریسم رد یتسرد هب وا هظحل نیا رد !تیب

 زا نیارنانب .دماجنایب یو ندش مزیتونپیه هب رخآ رد دناوت یم
 « دوش یم مزیتونپیه یگ داس هب هک تسا هدش عناق هژوس هک اجزآ

 .مینک مزیتونپیه «میراد رظن رد هک یشور ره اب ار وا ناوت یم
 هدامآ یارب نم لآهدیا شور «تلکسا و هبوجراهج نيا

 رد .تسا وا رد یمزیتونپیه هسلخ داجیا روظنم هب هژوس نتخاس
 نآ دصق نم هک مناسریم ناگ دنناوخ ضرع هب هناقداص اجنیا

 مزیتونپیه یارب بناجنیا شور هک منک تباث امش هب مرادن
 رک ذ نیارباتب ء تا نم یصعخش تاعادبا را یمامت هب «ندرک

 تسین یزیح «الراهج دتم» هک مناد یم یرورض ار هتکن نیا

 شور راهچ ای هس زا ییاهشخب قیفلت و بیک رت لصاح زج
 یاهنوگ هب ار اهنآ مدوخ رواب هب هک ندرک مزیتونپیه یمیدق
 هداعلاقوف ییآراک اب دیدج یشور تیاهن رد هک ماهداد دنویپ

 .تسا هدما دوحو هب

 هژوس زا «رگید شیامزآ» کی ماجنا یارب هظحل نیا رد
 هک یلاح رد و دنیشنب یتحار یلدنص یور رب هک مهاوخیم

 ار شیاهتسد «تسا هتفرگ رارق نیمز فک یور رب شیاهاپ

 یتحار یارب مهاوخيم وا زا .دراذگب شیاهاپ یور رب تحار

 ندش سکالیر کی سپس و ددنبب ار شنامشچ رتشیب
 ندب مامت هکنیا یارب .منک یم ارجا وا یور رب ار هدنورشیپ

 و عورش وا یاپ ناتشگنا کون زا ار راک «دوش سکاالیر هزوس
 ریاس رد کینکت نیا هک اجنآ زا .مهدیم همادا شرس قرف ا

 ام تسا هدش نایب لماک حرش اب و حوضو هب مزیتونپیه یاب"
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 ناگ دنناوخ زا یخرب رگا اما .مینک یم یارددوخ نآ رکذ زا
 عبانم نآ هب دنناوت یم «دنرادن یعالطا روبزم شور زا باتک نیا
 ۱. دنب امن هعحارم

 مهاوخ یم وا زا « دش سکالیر ًالماک هژوس هکنآ زا سپ

 مسجن و یزاسریوصت رد ار دوخ ینهذ تیفالخ و تردق هک

 :میوگ یم یو هب نیارباتب . دهد ناشن یرکف

 ی ی یا یی او تا

 تسا دنلب هوک نیا .یتسه هوک کی هلق هب دوعص یارب راومهان

 وت ۰ .ینک یم شالت نآ هلق هب ندیسر یارب هک تسا اهتعاس وت و

 و تخرد زا رپ هک یوریم الاب هب مخ وچیپ رپ هار کی زا

 رازهشیب کی کون .تسا گرزب و کچوک یاههرخص
 یشحو خرس لگ یاههتوب زا یدایز دادعت نآ رد هک تسا

 یشحو یاهلگ نیا یوب و رطع هرابرد هک هچنآ اب .تسا هدیئور
 و یسرب ناکم نآ هب رتدوز هک یراد یدایز قایتشا «یاهدینش
 یگتسخ لیلد هب اما .ینک هدهاشم ار رطعم و ابیز رازلگ نیا

 ات یسرب هوک یالاب هب رتدوز هک یهدیم حیجرت رتشیب «دایز
 «یتسین یاهفرح درونهوک هکنيا لیلد هب .ینک تحارتسا یناوتب

 .تسا هدرک هتسخ تدش هب ار وت هوک زا نتفر الاب
 ؛تسه هک نیا زا هوک نیا رگا هک ینک یم لایخ»

 دنترابع تا هدمآ اهنآ رد کینکت نیا هک یسراف نابز هب هدش همجرت یاهباک ۱

 1 : زا

 «دنلتراه ناج رتکد شراگن «یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه» .فلا
 ۰۸٩ و ۷۵ تاحفص «ک رپسا تاراشتنا زا :نایلامح اضر رتک د همحرت

 همجرت ؛تورش دراجیر رتکد شراگن ««مزیتونپیه دوخ یملع یسررپ» .ب

 ۰:۸ ات 1۵ تاحفص «تاعالطا تاراشتنا زا «نایلامج اضر رتکد
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 هب .ینک دوعص نآ کون ات یتسناوت یمن هاگچیه «دوب رتگرزب
 ۱ یک کوکو لار
 و دنک یم شخپ اوه رد ار یشحو یاهخرس لگ زیگنالد یوب
 هتفوک و هتسخ ردقنآ وت .دهدیم شزاون ار وت هتسخ هماش
 تیارب مه هدنامیقاب تمسق نیا زا نتفر الاب ًاعقاو هک یاهدش

 یور رب «هلق یکیدزن رد یهد یم حیجرت نیاربانب .تسین رودقم
 زا ًانمض و ینک تحارتسا و هتسشن فاص و میظع هرخص کی
 تذل «تسا هدش شخپ اوه رد هک یشحو یاهلگ رطع یوب

 زور لوط مامت رد یاهتسشن هک یک روزت هرحص یور رب .یربب

 و هتسخ نت هک هدروآ دوجو هب ار یمرگ رتسب و هدیبات باتفآ

 یگتسح عفر و تحارتسا هب نا یور رب دناوت یم تاهدنامرد

 شیپ «یاهدیباوخ مرگ گنس یور رب هک یلاح رد وت .دزادرپب

 هتسخ هزادنا نیا هب ترمع رد هاگچیه هک ینک یم رکف تدوخ

 رب ندیشک زارد هک یدرک یمن لایخ و یدوب هدشن هدوسرف و
 «تسا هتسخ الماک مدآ هک یطیارش رد گنس هعطق کی یور

 . دشاب هدننک مارا و شخب تیاضر ردق نیا

 رپ ار راضف مامت یشحو خرس یاهلگ زیگنالد هحیار»

 ناکم نیا زیگنالد تعیبط بوذجم نانچنآ وت و تسا هدرک
 دوجو ناهح رد ییابیز نیا هب ییاح ینک یمن لایخ هک یاهدش

 رتسب یور رب هک تاهتسخ مسج ینک یم ساسحا . دشاب هتشاد
 شیب «تسا هدش تسس و تسم اهلگ شوخ یوب زا و هدیمل مرگ
 . دراد جایتحا لماک تحارتسا و باوخ کی هب زیچ ره زا

 باوخ و تحارتسا هزادنا هب زیچ چیه ینک یم رکف»)

 ره اب .دشاب بسچلد و مزال وت یارب تاظحل نیا رد دناوت یمن
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 رد ار وت دوجو مامت خرس لگ رطع زا یجوم «یمیسن شرو

 یگ دولآ ب اوخ و توخر «یتسس ساسحا کی و دریگ یم دوخ
 جیردت هب وت ندب .دزاس یم روهطوغ دوخ رد ار تدوحو مامت

 هب هدولآرطع یاوه هک روطنامه .دوش یم رتتسُش و تسش
 ءازجا مامت و یشک یم قیمع سفن دنچ «دروخیم وت تروص
 وت یاهاپ ...ینک یم رپ رطعم و کاپ یاوه نیا زا ار تدوحو

 ر دایز يیامیپهار رثا رب هک

 اب ماگمه و دور یم ورف یدیدش یتسس و توخر تلاح کی هب

 یاهتمسق مامت رد دیدش توخر ساسحا و ینیگنس کی نآ

 یگدولآباوخ و توخر ساسحا نیا .دیآیم دوجو هب تیاهاپ

 مامت .دنک یم ادیپ راشتنا تندب یاهتمسق مامت رد جیردن هب

 قیمع و نیریش باوخ کی یارب الماک و هدش سکالیر وت ندب
 باوخ کی رد ار وت ملیام نم هظحل نیا رد .تسا هدش هدامآ
 .یراد جایتحا قیمع و تحار باوخ کی هب وت .مربب ورف تحار

 یلیخ باوخ کی هب وت !کی .مرامشیم هد ددع ات الاح نم

 رت سک الیر هظحل هب هظحل وت مادنا مامت ! ود .یوریم ورف قیمع

 .دوشیم رتقیمع تباوخ بیترت نیا هب و دوشیم رت نیگنس و
 دننام تسرد «تسا هدش نیگنس و هتسحن تندب مامت الاح !هس

 یباوخ تلاح نیرتقیمع هب نالا وت !راهچ .برس هعطق کی
 نیا رد !جنپ .یاهدرک هبرجت رمع مامت رد هک یباییم تسد

 هب نآاب نامزمه و یشک یم قیمع رایسب سفن دنچ وت هظحل
 باوخ کی «یوریم ورف نیریش و تحار رایسب باوخ کی

 و سک الير هظحل هب هظحل وت ندب !شش .قیمع رایسب رایسب

 و قیمع مه وت باوخ نآ اب هارمه و دوشیم رتسکالیر



 1۹ (رگید تمسق) دناهدش هزیاج ةدنرب هک ییاهشور

 و سکالیر ًالماک تدوجو مامت نالا !تفه .دوشیم رتقیمع

 .یاهتفر ورف قیمع رایسب باوخ کی هب و تسا هدش مارآ

 ...نیریش باوخ کی ...مارآ یلیخ .. .سکالیر یلیخ !تشه
 1 0 .نیگنس رایسب باوخ کی

 شمارآ کی ار وت دوجو مامت الاح !هد .نیریش باوخ کی
 ون نی یاس یارک کی شا :هتفرگ ارو ی

 ...یورب ورف مه یرتقیمع رایسب باوخ کی هب یتح یناوتیم
 ینک یم ساسحا وت .. E O ی

 و دوش یم رتکبس و کبس جیردت هب تت تشّتسار تسد هک

 کنک داب نیا ...هدش هتسب کنک داب کی هب وت تسد هکنیا لثم

 هظحل هب هظحل ...دنک یم تک رح الاب فرط هب هتسهآ هتسهآ

 « دوش رتکبس ردقره ... دوش یم رتکبس و کبس وت تسار تسد

 هد ددع هب نم هک یتقو ...دنک یم تک ر ح رتالاب و الاب فرط هب

 تتروص هب هک دیآیم الاب فرط هب ردقنآ مه وت تسد ....مسرب

 دروخرب تتروص هب وت تسار تسد تقو ره ...دنک یم دروخرب

 ورف یرتقیمع و رتتحار باوخ کی هب مه وت ...درک
 .«یاهدرک هبرحت لاح هب ات هک یباوخ نیرتقیمع ...یوریم

 نآ اب هارمه و موشیم ندرمش لوغشم نم «نآ زا سپ
 زا .منک یم ارحا ار هسلخ ندش رتقیمع یارب تسد زاورپ شود

 نایب لماک تروص هب ارگید یاهباتک رد شور نیا هک اجنآ

 :دیئامرف هعجارم ریز مبانمهب رتشیب تاعالطا بسک یارب ۱
 «دنلتراه ناج رتکد فیلأت «یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه» - فلا

 ۰۸۳ ات ۸۱ تاحفص «ک رپسا تاراشتنا زا «نایلامح اضر رتک د همجرت

 همجرت «رجورک مایلیو رتکد فیلأت «مزیتونپیه اب دردیب نامیاز» - ب
 ۰۹۰ ات ۸۸ تاحفص « دیون تاراشتنا «نایلامح اضر رتکد



 مزیتونپیهرد هزیاج ۀدنرب یاهشور ۷

 .منک یم یراددوخ بلاطم نیا رارکت زا «تسا هدش

 هک دشن هتفگ هژوس هب «دیدش هجوتم هک روطنامه
 یمک یتح هژوس رگا .دنک زاب ار دوخ نامشچ دناوتیمن

 شمارا و سفن هب دامتعا اب مه امش و دشاب ریذپ مزیتونپیه
 هسلخ کی رد وا متح روط هب ءدینک ارجا ار شور نیا لماک

 اب دیناوتیم امش هظحل نیا رد .دریگ یم رارق یمزیتونپیه
 مه زاب ار هژوس باوخ «۱ دیراد یهاگآ اهنآ هب هک ییاهشور

 lg 0ههههه!سصسصص ۳م مح >س»سب« »سس.

 رتشیب «یکشزپنادند و یکشزپ مزینونپیه» و «دنلتراه مزینونپیه» باتک ود رد -۱
 لصفم و حورشم تروص هب یمزیتونپیه هسلخ ندرک رتقیمع یارب شور هد زا

 ۱ .مج رتم .تسا هدش هئارا



 موس شحب

 هزیاج ۀدنرب مزیتونپیه دوخ هنیمز رد هک ییاهشور
 . دناهدش

 مان هب یدرف طسوت مزیتونپیه یاقلا نآ یط هک یلمع هب

 ی ُه ۶ ۰ ۰

 تروص رگید دارفا زا یدادعت ای کی یور رب روژیتونپیه
 1 دز ۱ ۰ ۳ و ع 13

 دوس یم سیژونپیه -ورته اي یمزیتونپیه رگ د «دریگ ېم
 یدرف رد مزیتونپیه داجیا رگا اما .تسا یاهداس ًاتبسن راک هک

 ای *مزیتونپیه .دوخ" لمع نیا هپ «دوش ماجنا وا دوخ طسوت

 دارفا زا یدایز هدع یارب .دوشیم هتفگ "سیزونپیه فلس
 هدمآرد یعنتمم و لهس تروص هب مزیتونپیه دوخ هلوقم هعماح

 تامهوت «مزیتونپیه دوخ زا یریگ هرهب یاتسار رد هتبلا .تسا

 هتفرگ لکش «هدیدپ نیا دروم رد مدرم هماع نهذ رد یتسردان

 نودب و- ارذگ یتروص هب اهنآ زا هنومن هس هب اجنیا رد هک تم

 : دوش یم هراشا ۔ یحیضوت چی

 زا تسردان کرد نتشاد تلع هب مدرم زا یدایز هدع ۱

 نت س ا ا د

Hetero - Hypnosis1-  

2- Self - Hypnosis 



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ۷

 . دنراد نآ زا یتسردان «تاعقوت و تاراظتنا «مزیتونپیهدوخ

 یتسیاب هک تسا یاهدیدپ مزيتونپيهدوخ هکنآ اب ۲

 یسرتسد یاهدع «دوش هتخومآ زومآدوخ یتروص هب و درف طسوت

 نکمم ندش یطرش و یمزیتونپیه رگ د قیرط زا ًاتدمع ار نآ هب
 . دننادیم

 یکشزپ هنیمز رد هک تسا یاهلیسو مزيتونپیه دوخ ۳

 نآ یاهدع هک یلاح رد «دراد یصاخ یاهتیدودحم و اهیی اراک

 . دنرادنپ یم یدرد ره نامرد «یاهناسفا یورادشون دننام ار

 هب طوبرم یاهباتک نیوانع زا دادعت نیرتشیب ًالومعم
 مزیتونپیهدوخ اب طبترم تاعوضوم و لئاسم درومرد «مزیتونپیه
 هب ندیسر یارب یددعتم یاهشور اهباتک نیا رد .دشابیم
 هک یناسک دوریمن راظتنا هتبلا .تسا هدش هئارا مزیتونپیهدوخ

 زا دنناوتب «دناهدرامگ تمه مزیتونپیه یریگ ارف هب یگز ات هب

 هک دور یم ديما «سکع هب .دنربب یدایز هدافتسا اهکینکت نیا

 و شناد هب ات دنوش قیوشت «بلاطم عون نیا هعلاطم اب ناشیا
 بتک هعلاطم قیرط زا مزیتونپیهدوخ هنیمز رد شیوخ تراهم
 ؛فده نیا هب ندیسر یارب ". دنهد شرک و طسب «رتهداس

 زا دلج دنج ای کی البق باتک نیا ناگ دنناوخ دور یم راظتنا
 یاههبنح و لئاسم هرابرد هک ار ریز رد هدش یفرعم یاهباتک

 :۱ دنیامن هعلاطم دناهدش هتشون مزیتونپیهدوخ عونتم و فلتخم

 سس حج ا حسب

 د دوخ راثآ زا بانک شش یفرعم هب تمسق نیا رد (زنورآ یراه) باتک هدنسیون ۱
 همجرت یسراف هب قوف بتک زا مادکچیه هک اجنآ زا اما تسا هتخادرپ نارگید
 هدنادرگ رب یسراف هب ادي دح ربتعم عبانم زا هک اهنآ لدامم باتک دنج « دناهدشن

 .«مجرتم» . دناهدش یفرعم اجنیا رد «دناهدش



 ۷ دناهدش هزیاج ةدنرب مزیتونپیهدوخ ةنيمز رد هک یباهشور

 دراچیر رتکد شراگن ««مزيتونپیهدوخ یملع یسررب» .۱

 رد مزیتونپیه تاقیقحت یوتیتسنا تندیزرپ) تورش

 تاراشتنا زا «نایلامج اضر رتکد همجرت «(اکیرمآ

 .تاعالطا

 فزوژ رتک د فیلأت ««مزيتونپيهدوخ تردق دربراک هوحن» ۲

 .کرپسا تاراشتنا زا نایلامج اضر رتک د همجرت «نمیراه
 همجرت «دنلتراه ناج رتک د فیلأت « دنلتراه مزیتونپیه» .۳

 .قحلا لامح تاراشتنا زا «نایلامح اضر رتکد

 رجورک مایلیو رتکد فیلأت ««مزیتونپیه اب دردیب نامیاز» .(

 زا «نایلامج اضر رتک د همجرت «(وگ اکیش هاگشناد داتسا)
 . زاریش « دیون تاراشتنا

 «نورکل یلسل رتکد فلات ««مزیتونپیه اب واگیش تک رت

 .ناهیک هسسم تاراشتنا زا نایلامح اضر رتک د همحرت

 «زدور لیافار رتکد فلات ««مزیتونپیه دربراک و اهیروثت» ۲

 .سیو شخپ و رشن زا نایلامح اضر رتک د همجرت
 لیلد هب ناگ دنناوخ زا (مجرتم دننامه) باتک هدنسیون

 ذخآم و عبانم ناونع هب ار شیوخ یاهباتک زا یتسرهف هکنآ
 هب یدرفره لاحره هب اریز « دهاوخيم شزوپ تسا هدرک یفرعم
 رتشیب با وا متفا عرگیق ټک هب: تین دوخ شازناتک وان
 . دراد

 هک منک یم هیصوت زیزع ناگ دنناوخ هب هناقداص رگید راب

 قیرط زا «مزیتونپیهدوخ هنیمز رد ینیرمت هنوگ ره زا لبث
 و شناد هب دروم نیا رد رگید باتک دنچ ای کی هم"

 .دنیازفیب دوخ تاعالطا
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 نم یداهنشیپ مزیتونپیهدوخ شور

 «دوو پاه .ج .ساموت :شراگن»

 درف امش رگا هک دیاهدرک رکف عوضوم نیا هب زگره ایآ
 روزیتونپیه کی الثم ؟ دیتشاد یساسحا هج « دیدوب یرگید

 الاح . دیشی دنیب عوضوم نیا هب هظحل دنچ یارب .دیدوب فورعم

 نیا یارب . دیتسه فورعم روزیتونپیه کی هک دینک روصت

 هنیمز رد ار وا هک روهشم درف کی مان دوخ نهذ رد روظنم

 . دشاب امش ناگتسب و ناتسود زا دیابن روبزم درف
 .دینزب تسد یشیامن و یلمع همانرب کی هب الاح

 نآ دینک یم روصت هک یلاح رد و دیشوپب ار ناتیاهشفک
 7م ِ ۷1 ۰ ۰

 هک دیریگب رارق یاهنیئا یوربور «دیتسه یلایخ روزیتونپیه
 .دینک یم هدامآ و ریمن نآ لباقم رد ار دوخ اهحبص لومعم

 راک “

 رگ! الثم «دیهد رییغت ار ناتهفایق یمک البق هک تسا رتهب

 رارق هنیئآ یوربور کنیع نودب « دینزیم مشچ هب کنیع هشيمه

 زا و هداد رییغت ار ناتیاهوم شیارآ لکش هکنیا ای و دیریگب
 دینک روصت .دینک هدافتسا هشیمه اب توافتم یسابل و نلک ودا

 ار وا «هروس مشچ رد میقتسم زک رمت شور اب دیهاوخیم هک

 نامشچ زا یکی یور رب رون ساکعنا هب هنیئآ رد .دړئامن باوخ
 . دیوش هریخ «تسا امش لباقم رد هک یدرف

 ینهذ تیقالخ و یزادرپلایخ تردق زا رگید راب الاح



 ۷۵ دناهدش هزیاج هدنرب مزیتونپیهدوخ ةنیمز رد هک ییاهشور

 هنیئآ رد هک یسک هک دینک رکف نینچ و دیریگ هرهب شیوخ
 رد امش هک یروزیتونپیه و تسا یرگید درف « دینک یم هدهاشر

 الاح .دنک باوخ ار وا دهاوخیم «دیاهدرک قلخ ناتیهز

 ناتدوخ شیپ «دیاهدش هریخ شهاگن قرب رد هک روطنامه
 لیام رگا) ؟ دنک یم یرکف هج هظحل نیا رد وا هک دینزب سدح

 مه یناونع ای مان یلیخت تیصخش نیا هب دیناوتیم «دیشاب
 .( دیهدب

 شور نیا اب دیهاوخیمن امش هک دیشاب هتشاد دای هب
 نینچ یزاب نیا رد امش عقاو رد .دینک مزیتونپیه ار ناتدوخ
 یرگید ناسک نیا و دیتسه هراک چیه هک دینک یم دومناو

 .دنزادرپ یم شقن هئارا هب هک دنتسه

 اب «دیاهدرک قلخ امش هک ار یروزیتونپیه دیراذگب الاح

 لوادتم یاهشور زا یکی و دنک تبحص امش نهذ هتخاس هژوس

 اب یتسیاب دتم نيا) .درب راک هب ار مزیتونپیهدوخ داجیا یارب
 راک هب مزيتوتپيهدوخ داجیا یارب ًالومعم امش هک یشور
 روزیتونپیه ناونع هب هکنآ یاج هب .( دشاب توافتم « دیربم
 هدرمش و دنلب یادص هب «دینک رورم ناتنهذ رد ار یتاملک اهنت

 نایب ناهد و بل تکرح اب هارمه ار دوخ رظندروم بلاطم
 روصت « دیزادرپ یم بلاطم نایب هب هک یتدم لوط رد .دییامن
 دیهاوخیم و دیتسه فورعم روزیتونپیه نامه ًاعقاو هک دینک
 .دینک مزیتونپیه «تسا هتفرگ رارق امش لباقم رد هک ار یدرف
 شقن ودره هک دییامن مسجت نینچ دوخ یارب تسا رتهب هتبل

 . دینک یم یزاب مه اب نامزمه ار روژیتونپیه و هزوس

 «دنوش رات و هریت یمک امش یاهمشح هک یاهظحلرهرد
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 ره و .تسا ندش مزیتونپیه لاح رد هژوس هک دینک لایخ نینچ

 دینک روصت « دنوشیم هریخ لباقم هطقن هب ناتنامشچ هک ینامز
 دوخ ریثأت تحت ار هژوس دهاوخیم هک تسا روزینونپیه نیا هک

 هطقن یور رب ار ناتنامشج رتشیب تقد اب الاح .دهد رارق

 رب رون ساکعنا عقاو رد) هک هزوس نامشج رد دوجوم ینارون

 نکمم دعب هب نامز نیا زا . دییامن زک رمتم (تسا وا هیبنع یور

 ندب یور رب ناسون تروص هب یدنک تاک رح هاگ هب هاگ تسا
 امش هزوس هک تسا نآ هناشن یتمالع نینج .دیآ دوجو هب امش

 داحیا لمع نیح تسا نکمم .تسا ندش مزينونپیه لاح رد

 رایسب هجوت هژوس اما «دسرب شوگ هب ییاهادص و رس مزیتونپیه
 نیشنلد گنهآ هبار دوخ هجوت مامت و دنک یم اهنآ هب یمک
 . دنک یم نایب روزیتونپیه هک دزاسیم فوطعم یتالمج

 اب دهاوخیم روزیتونپیه هظحل نیا رد هک دینک روصت

 اب نایرج نیا هتبلا .دنک مامت ار راک «دوخ هژوس ندرک باوخ
 رگ هراظن «یجاشامت کی نوح امش اریز «درادن یطابترا امش

 هب یمک هجوت و دیتسه مزیتونپیه داجیا لمع نایرح یلک
 . دیهد یم ناشن « دنتفایم قافتا هک یتانایرج

 هب دراد دصق هک دیوگ یم هظحل نیا رد روژیتونپیه

 شرامش نیا لوط رد و درامشب کی ات هد زا سوکعم تروص

 و دنک یم الاب فرط هب تکرح هب عورش هژوس تسار تسد
 هب شندب رانک رد هزوس تسد « دسریم کی ددع هب وا هک یتقو

 زا دعب . دنامیم یقاب ندب رب دومع هدیشک و تسار تروص

 کیسالک و لومعم تانیقلت روزیتونپیه طسوت «ددعره شرامش
 هداد هزوس هب الاب فرط هب تسد یجیردت تک رح دروم رد



 ۷۷ دناهدش هزیاج ةدنرب مزینونپیهدوخ ةنیمز رد هک یباهشور

 ۰ دوش یم

 تانیقلت زا ندش مزیتونپیه نایرج لوط رد هژوس
 اریز « دهدیم دعاسم باوح اهنا هب و هدرک یوریپ دوزیتونپیه

 دامجنا زا دعب و تسد تکرح معقوم رد دنادب تسا لیام

 هجوت مامت هک یلاح رد .دنک یم ادیپ یساسحا هج «نآ ینالضع

 ريغ یتاک رح هاگ تسا نکمم تسا روزیتونپیه نانخس هب هژوس ۰ ۳2 مع ۳ 7 ۹ ۳

 . دیا دوجو هب وا تسد رد یشخرج فیفخ تاکر ح لثم یدارا

 رد ار دوخ طلست و یداتسا روزیتونپیه یتیعقوم نینج رد

 هک دنک یم نیقلت هژوس هب و هداد ناشن فراعتم ريغ طیارش نیا

 تاک رح زا یضعب تسا نکمم تسار تسد نتفر الاب نایرح رد

 .دنوش رادیدپ وا تسد رد زین ینارود

 تسار تسد « دسر یم کی ددع هب روژیتونپیه هک ینامز

 ه دش دومع وا هنت هب تىسن و هتفر الاب یفاک هزادنا هب هروس

 روزیتونپیه تانیقلت هجیتن رد نایرج نیا مامت هتبلا .تسا
 اب مه هژوس یدایز دودح ات هکلب درک مت تروص

 یتاظحل رد ار هزوس ساسحا وا ات دنک یم یراکمه روزیتونپیه

 . دیامن کرد «دراد رارق زونپیه طیارش رد هک

 دمحتم هب مادقا روزیتونپیه تسا نکمم عفوم نیا رد

 هب ازرکم رور ریه رره نیا یارب دک هر رس تضد درک

 هظحلره وت تسد نامز تشذگ اب» :هک دنک یم نیقلت هررس

 تفس ینهآ هلول کی دننام وت تسد ...دوشیم رت تفس و تفس
 ۰ ۰ 1 ۵ = ۷ 2 e ع ج .

 مح ار دوح جنر ۱ یناوت یمن رځید وت ددرد یھ تحخس 1

 وت تسد نآ زا سپ .. و رک

 مخ ار نآ جو و ی
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 رنک یم شالت کی ات هس زا شرامش زا دعب روزیتونپیه .«ینک
 الماک وا تسد هک دنک تباث و دیامن مخ ار هژوس تسد ات

 تسا حضاو) دنک مخ ار نآ دناوتیمن رگید و تسا هدش تفس

 هک دنناد یم هنحص رد دوجوم تیصخش ودره طیارش نیا رد هک
 نیا اب .(دنزادرپ یم شقن یاقیا هب هکلب «دناهدشن مزیتونپیه
 ندرک مخ هک دنک یم ساسحا نینج المع روزیتونپیه همه

 یارب نیاربانب «تسین درک یم روصت هک یگ داس نآ هب تسد

 تاظحل نیا رد .دنک یم شالت «تسد تمواقم نتسکش مهرد

 «دنتسه تسد تمواقم دهاش هنحص یلایخ تیصخش ودره هک

 . دنوشیم ناوارف بجعت و یتفگش راجد

 فقوتم تسد ندرک مخ یارب ششوک معقوم نیا رد
 زاغآ ندش سکالیر یارب نیقلت نآ یاج هب و ددرگ یم
 رگید یاهکینکت زا هدافتسا ای و ندرمش اب دیاب الاح .دوش یم
 هک یماگنه .درک رتقیمع و قیمع ار هژوس فیعض ةسلخ

 نیا هب یتسیاب «دزادرپ یم یظفل تانیقلت نایب هب روزیتونپیه
 هسلخ ندش رتقیمع نامز رد دنچره هک دنک هراشا مه هتکن

 تسا یطیحم طیارش و دارفا هب طوبرم هک ییاهادص تسا نکمم

 تقد مامت و دنک یمن هجوت اهنآ هب وا اما ء دسرب هژوس شوگ هب

 «موزل تروص رد .دیامنیم روزیتونپیه تانیقلت هجوتم ار دوخ
 هنیمز رد یرتشیب تانیقلت روزیتونپیه عقوم نیا رد تسا نکمم

 هک یرگید یاهشور زا ای و دهد هئارا هژوس هب ندرک سک الیر
 .دنک هدافتسا « دنادیم بسانم هسلخ ندش رتقیمع یارب

 یاهتبون رد هک دنک نیقلت هژوس هب دياب روزیتونپیه نینچمه

 هلخ هب و هدمآرد زونپیه تلاح هب رتدوز یلیخ وا «یدعب
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 . دور یم ورف مه یرتقیمع

 رد دیناوتب امش هک تسا تیلباق و تردق نیا هب ندیسر «تسا

 و «دینک کرد مهاب ار هزوس و روزیتونپیه تاساسحا دحاو نآ

 زا یدعب هجرد رد یمزیتوئپیه فیعض هسلخ کی هب ندیسر
 .دراد رارق تیمها

 قیفوت یارب « دش هراشا تحب نیا زاغآ رد هک روطنامه

 یون هک. ییارآهنحص هب یتسیاب «شیامن نیا یارجا رد گجت

 یفاک تیمها تسا روژیتونپیه شیارآ و هفایق رییغت ای میرگ
 ناونع هب امش هفایق و رهاظ رد هک یزیجان رییغتره . دوش هداد

 رت یوق ناتدوحو رد ار روصت .نیا « دوش هداد رورینوئپیه

 .تسا امش تیصحش زا ادح یتیصحخش «روزیتونپیه هک دنک یم

 اب هارمه یوق کرد تردق و ساسحا کی ندوب اراد

 تیقفوم هب ندیسر رد ار امش «بوخ مسجت و رکفت تردق

 .دنک یم ناوارف کمک ییاهن

 نیا رد یلصا فده «دش هراشا مه البق هک روطنامه

 دوصقم هکلب :تسین ندش (زیئونیه و ندرک عزینونییه «زکر

 رقن ود تاساسحا دحاو نآ رد دیک ش ششوک امش هک تسا نآ

 کی هک یتاظحل رد بیترت نیا هب و «دینک کرد مه اب ار

 زین امش « دنتسه لوغشم شقن یارجا هب هزوس کی و روزیتونپی#
 . دیشاب اهنآ ینیرفآش قن دهاش هنحص رانک رد
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 مزیتونپیه دوخ کینکت کی

 «نسناج سونیرام :شراگن»

 مه «مزیتونپیهدوخ هب ندیسر یارب نم یعادبا شور
 یارب .درب یم ورف یقیمع هسلخ هب ارم مه و دنک یم لمع عیرس
 هک منک یم هدافتسا یاهلیسو زا نم «مزیتونپیهدوخ داجیا

 هلیسو نیا و «دوش یم تفای یتحار هب اج همه رد هناتخبشرخ

 .رامش هیناث یاهبرقع تعاس کی زج تسین یزیج هداس
 یزیمور تعاس ای و یراوید تعاس کی لباقم راک شور

 رب ار ناتیاهاپ فک و دینیشنب یتحار لبم ای یلدنص یور رب

 هیکت یلدنص یتشپ هب ار ناتدوخ تشپ .دیهد رارق زیم یور
 .دیزاس رقتسم ناتیاهنار یور رب تحار ار ناتیاهتسد و دیهد

 رایتخا رد یزیمور تعاس ای یراوید تعاس هک یتروص رد

 یاهبرقع عون زا دیاب هتبلا هک «یچم تعاس زا دیناوت یم « دیرادن
 دیهد رارق دوخ لباقم رد یروط ار تعاس . دینک هدافتسا « دشاب

 نآ هب هاگ هب هاگ دیناوتب تمحز نودب نیرمت نایرج رد هک

 دامشهیناث هبرقع هک دینک هاگن تعاس هحفص هب :لوا مدق

 یتقو . دنک یم تک رح نآ یور رد ناگنلگنل و یگتسهآ هب نآ

 کی «کی» :دییوگب دوخ نهذ هب «دیسر ۱۲ ددع هب هبرقع هک
 هبرفع هک ینامز .«هدولآباوخ یلیخ «یگ دولآباوخ ساسحا

 کی «ود» : دینک رارکت نهذ رد «دیسر کی ددع هب تعاس
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 نیا بیترت نیا هب .«هدولآباوخ یلیخ «یگ دولآباوخ ساسحا

 رد .دسرب ۱۲ ددع هب هبرقع ات دینک رارکت نانچمه ار همانرب

 E ساسحا کی «هدزاود» :هلمح امش عقوم

 راب ره نيب . دک .نارگت راب دنج یارب ار «هدولآباوخ یلیخ

 دن نی اپ ریه ار همج درد تقو ها چپ ارگ

 ۱۲ ددع هب رامش هیناث هبرقع رگید راب هک ینامز: .مود مدخ

 و قیمع» :دینک رورم ار هلمح نیا دوخ نهذ رد «دیسر

 هب هیرقع هک یتقو و «یمزیتونپیه قیمع باوخ کی ؛رتقیع
 کی .رتقیمع و قیمع» : دینک رارکت نهذ رد « دیسر کی ددع

 راب کی هیناث جنپ ره بیترت نیا هب .«یمزیتونپیه قیمع باوخ
 هب رامش هیناث هکنیا ات دینک رارکت دوخ نهذ رد ار قوف هلمح

 یتاظحل رد هبرقع شدرگ زا مود ۀرود رد رگا . دسرب ۱۲ ددع

 زاین نیا هب و دناهدش هتسخ امش نامشح هک دیدرک ساسحا

 ماحنا ار راک نیا دیدرت نودب «دیدنیب ار ناتنامشچ هک دیراد

 « رتقیمع و قیمع» تاملک رارکت هب ینهذ یتروص هب و دیهد

 هب «دیدرکن ساسحا ناتنامشج نتسب هب یزاین رگا . دیزادرپب
 ۱۲ ددع هب هبرقع هکنیا ات دیهد همادا تانیقلت ینهذ نایب

 الماک هک یلاح رد و دیدنبب ار ناتنامشج هظحل نیا رد .دسرب

 و قیمع)») تاملک رارکت هب «دیاهدرک سک الیر ار ناتدوح

 یقاب تلاح نیا رد هقیقد هس دودح رد و دیهد همادا « رتفیمع

 . دینامب

 ۰۰۶4 ۰۲ جوز دادعا شرامش هب یمارآ هب الاح» موس مدق

 مارآ و قیمع سفن کی «شرامش ره هلصاف رد و دیزادرپب 7

 تکرح شیوخ ینهذ تیقالخ تردق اب دینک یعس ۰ س
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 .دینک مسجم دوخ شیپ رد ار تعاس هحفص یور رب رامش هیناث

 یقیمع و مارا یاهسفن ندیشک لاح رد هک یطیارش رد نا

 ...«۲۲ ۰۲ ۲۱۰۲۸ سوکعم تروص هب ار جوز دادعا « دیتسه

 ندش رادیب نامز «ماگنه نیا رد . دیسرب ۲ ددع هب ات دیرامشب

 .تسا هدیسر ارف

 الماک » تاملک نایب اب و دیرامشب ۳ ات ۱ زا نآ زا سپ

 . دینک زاب ار ناتنامشج « رادیب

 ساسحا «رامش هينا هبرقع هب ندرک هاگن اب عقوم نیا رد

 نیا تعاس و تقو اب ماگمه و هارمه دینک یعس .دسریم

 ةدافتسا اب نامز رورم هب .دینک رارکت و هداد ماجنا ار تاتیرمت

 یاههسلخ هب ًامتح «مریتونپیه دوخ داحیا شور نیا زا ررکم

 . دیسر یم یرتعیرس و رتفیمع
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 مزیتونپیه دوخ هب ندیسر یارب رگید یهار

 « زک راپسا سنرول رتک د :شراگن»

 زا «دنراد یپانشآ ینامرد مزیتونپیه اب هک یناسک هیلک

 زا یکمک هدافتسا هک دنتسه هاگ آ مهم رایسب عوضوم نیا

 رتمک زاین و ینامرد یریذپریثأت شیازفا بجوم مزیتونپیهدوخ
 هژیو هب عوضوم نیا . دوش یم کشزپ بطم هب ررکم تاعجارم هب
 ناوارف رابتعا و شزرا یاراد یناور یاهیرامیب زا هورگ نآ رد

 دودح ات «کشزپ هب رامیب دیدش یگتسباو یاج هب هک تسا
 ا

 . دنک یم یریگولج اهنآ نیب هنوگ ر امیب هاگ و دیدش
 هب نامرد ره زاغآ رد هک تسین هنالقاع نیا رگید یوس زا

 قیرط زا یکمک ینامرد مزیتونپیه زا نیتور و تبا یتروص
 مامت هک دوریم نآ میب اریز دوش هدافتسا مزیتونپیهدوخ

 رگا هجیتن رد «دننک هدافتسا نآ زا یبوخ هب دنناوتن نارامیب

 تراهم و تقد اب «مزیتونپیهدوخ هب لمع و شزومآ نایرج
 «تبثم و هدنراس راثآ یاح هب «دشاب هتفرگن تروص یفاک

 ندرک دیدشت هلمج زا یرگناریو و میخو بقاوع تسا نکمم
 . دشاب هتشاد یپ رد ار یرامیب

 یزیتونپیهرگ د شور اب ار ینامرد مزیتونپیه ًاصخش نم

 نامه هب ار نآ هسلج دنج یارب و منک یم عورش زونپیه ۔ورته اب
 همادا «منادب حالص نامرد نایرج رد رگا چک یم ارجا تروص
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 نم .مهدیم همادا ینامرد مزیتونپیهدوخ تروص هب ار هجلاعم

 .تسا نم تاعادبا زا لماک روط هب ریز شور هک منک یمن اعدا

 طسوت یدامتم نایلاس یط قوف شور یاهشعب زا یرایسب اریز

 یخرب اهنت نم .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم رگید ناکشزپ

 مه رانک رد ون یمظن اب ار هدش هتخانش یاهکینکت و لوصا زا
 .ماهداد رارق

 مزال مزیتونپیهدوخ کمک اب ار نامرد ماجنا هکنآ زا سپ

 و هدرک تبحص دروم نیا رد رامیب اب مداد صیخشت یلمع و

 هدامآ شور نیا لوبق یارب ینهذ ظاحل زا ار وا منک یم یعس

 تسردان تاعالطا هوبنا ات منک یم ششوک رتمهم همه زاو مزاس

 وا نهذ رد یملع ريغ یاهباتک هعلاطم قیرط زا ًانایحا هک ار

 مزیتونپیه زا تسردان راظتنا و طابنتسا بجوم و هدش نیزگیاج
 نم .میادزب وا رطاخ را «هدیدرگ ینامرد و یکشزپ یملع

 یارب رامیب ندرک یطرش یاج هب مهدیم حیجرت
 و ینامرد داصتقا اب هک یهاتوک نامز رد ؛مزیتونپیهدوخ

 وا هب ار مزیتونپیهدوخ «دشاب هتشاد یگنهامه بطم طیارش

 زاین رتشیب تقو هقیقد جنپ ای راهچ هب راک نیا .مهد شزومآ

 یلدنص رود هب یمک هک منک یم شهاوخ رامیب زا نم .درادن

 هیکت نآ هب «هتفرگ رارق نآ یور رب دعب و دخرچب نمیشن لحم
 وا زا سپس .دریگ رارق یمارآ و سکالیر تلاح رد و دهد

 دید زا رتالاب یلیخ هک یباختنا هطقن کی هب منک یم اضاقت

 مامت ؛نآ هب رمتسم هاگن اب و دوش هریخ دراد رارق وا میقتسم
 مهاوخ یم یو زا دعب .دراد فوطعم روبزم هطقن هب ار دوخ هجوت

 هب .دنک رکف (۱-۰..۱) کی یاهنم رازه یضایر ترابع هب هک
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 نیا «ینک یم رکف هرامش نیا هب هک یعقوم» :میوگ یم رامیب

 رتنیگنس و نیگنس تیاهکلپ هک دهدیم تسد وت هب ساسحا
 ساسحا نیا یشک یم هک یقیمع سفن ره اب ...دنوشیم

 هک یتقو ...دوشیم رتیوق و یوق وت رد اهکلپ ندش نیگنس
 هب « دناهدش نیگنس تیاهکلپ یدودح ات هک _یدرک ساسحا

 هتسهآ هتسهآ ...نک رکف (۲-۱۰۰۰) ود یاهنم رازه ترابع

 «... دنوش یم هتسب وت هدش نیگنس یاهکلپ

 یداراریغ و راک دوخ یتروص هب اهمشج ندش هتسب

 سک الیر ار دوخ هک یدرف ره هشیمه هتبلا .دنریگ یم تروص

 هب «دوش هریخ شرس یالاب رد فقس رد یاهطقن هب و دنک

 سپ و دنوشیم هتسخ شیاهکلپ کیژلویزیف و یعیبط یتروص
 نم .دنوشیم هتسب اهکلپ رابجا هب یگتسخ طرف زا یتدم زا
 هدهاشم اب مزیتونپیه تلاح داجیا نایرج رد منک یم یعس

 اب ار متانیقلت «دیآيم دیدپ رامیب رهاظ رد هک ینیع تارییغت
 .مزاس گنهامه ؛ دنریگ یم تروص یعیبط تروص هب هک هچنآ

 تارییغت نایرج ندوب یعیبط هجوتم رامیب هک اجنا زا هتبلا

 ار هدمآ دیدپ تالوحت و تارییغت سوکعم تروص هب «تسین

 وا هک یماگنه نیاربانب .دنک یم روصت نم تانیقلت زا یشان
 ات نم « دش هریخ فقس رد یاهطقن هب و درک سک الیر ار دوخ

 نیا رد .دنوش هتسخ شیاهکلپ یمک ات منامیم رظتنم ین"
 کی یاهنم رازه ترابع هب هک میوگیم رامیب هب هظحل
 هک دنک یم ساسحا وا یتدم زا سپ .دنک رکف (۱۰۰۰-۱)
 دیاب رامیب تدم نیا رد ... دنوشیم رتهتسخ و هتسخ شنامشچ

 ورک تاختا فقس رد: هک یاهطقل هجرت الماخ ار دوش هک



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ۸

 رد . دنکن هاگن یرگید طاقن ای هطقن هب هجوجیه هب و دنک «تسا

 یاهادص تسا نکمم مزیتونپیه تلاح داجیا نایرح لوط

 نآ زا مادکچیه هب دیابن وا اما دسرب رامیب شوگ هب یددعتم
 هک ینامز . دشاب هتشاد هحوت دوخ یکشزپ یادص زح هب اهادص

 رد شرپ ًانایحا و یگتسخ رب لاد یدهاوش حضاو یتروص هب

 ترابع هب هک منک یم نیقلت وا هب «دیدرگ رهاظ رامیب یاهکلپ
 زا یخرب نایب اب سپس .دنک رکف (۲-۱۰۰۰) ود یاهنم رازه
 رامیب یاهکلپ ات منک یم ربص ردقنآ ریگ تقو ینالوط تالمج
 نیا لوا تبون رد ندرک مزیتونپیه یارب دنچره .دنوش هتسب
 شور رارکت و نامز رورم هب یلو «دریگ یمن یدایز تقو شور

 یمزینونپیه هسلخ هب رتعیرس و «رتدوز رامیب جیردت هب قوف

 سپ . دسر یم یمزیتونپیه هسلخ زا یرتشیب قمع هب و هدش دراو
 هس یاهنم رازه یاهترابع هب هک مهاوخیم رامیب زا نم نآ زا
 جنپ یاهنم رازه و (۱۰۰۰-) راهچ یاهنم رازه (۱۰۰۰-۳)
 رتشیب هرابرد ار مزال تانیقلت هاگنآ .دنک رکف (۱۰۰۰-۵)

 رگا .مهدیم هئارا وا هب هسلخ ندرک رتقیمع و ندش سکالیر

 هسلخ ندرک رتقیمع یارب هک ییاهشور ریاس زا منادب مزال
 زا اتسار نیا رد و منک یم هدافتسا « دنیآیم راک هب یمزیتوئپیه

 ریوصت رد ینهذ تیقالخ و تردق زا اهنآ رد هک ییاهکینکت
 و تردق را اهنآ رد هک ییاهشور را زین هدش هدافتسا یزاس

 نیرتشیب هدش یریگ هرهب روتوم وئدیا فرگش و زومرم یورین
 دادعا شرامش شور هب نیقلت هک اجنآ زا .مربیم ار هدافتسا

 داجیا تهج تردقرپ رایسب کینکت کی ندش سکالیر یارب

 قمع هب ندیسر یارب ار قوف شور ًابلاغ«تسایمزیتونپیه هسلخ



 دناهدش هزیاج ةدنرب مزیتونپیهدوخ ةنيمز رد هک ییاهشور
۳ 

 نیا زا «مهد یم رارق هدافتسا دروم یمزیتونپیه هسلخ زا یرتشپ
 .مهد یم همادا (۱۰-۱۰۰۰) ات ار (۹-۱۰۰۰) شرامش ور

 ریاس زا هدافتسا و اهمشح ندش هتسب و دادعا شرامش اب

 تلاح زا یاهلحرم هب یدوز هب رامیب «هسلخ داحیا یاهشور
 تسا حضاو .درک مزیتونپیه ار وا ناوت یم هک دسر یم هسلخ

 وا ةسلخ تلاح هک دوش یم مزیتونپیه لماک روط هب رامیب ینامز
 تسا یرورض هثکن نیا رک ذ اجنیا رد . دشاب هدیسر مزال قمع هب

 رد هبقرتم ريغ ثداوح عوقو لامتحا هراومه دياب کشزپ هک
 . دشاب هتشاد رظن رد ار مزیتونپیهدوخ نایرح

 نینج رد هک دوش هداد دای رامیب هب یتسیاب نیاربانب

 عقاو وا رب هک هچنآ هب تبسن و هدش رادیب تعرس هب یطیارش
 . دهد ناشن یبسانم لمعلا سکع «هدش

 هدهع رب ار یگرزب تیلوئسم منک یم ساسحا اجنیا رد
 نآ هب تبسن یرگنهدنیآ و یشیدنارود اب یتسیاب و مراد

 رد تسیابیم رامیب هک هجنآ .مشاب هتشاد هنالوئسم یدروخرب
 و قمعت اب البق دیاب «دنک نیقلت دوخ هب مزيتونپیهدوخ نامز
 نیا .دوش هتشاذگ وا رایتخا رد و هدش میظنت یفاک رکفت

 زا لبق یتسیاب هک دشاب یمیلاعت زا یئزج دناوتیم اهشزومآ
 هتفگ رامیب یارب زاین شیپ بلاطم ناونع هب و شزومآ ماجنا

 هتفرگ تروص یتسرد هب نیقلت نتم باختنا و شزومآ رگ. دوش
 رامیب .میشاب نارگن نآ جیاتن دروم رد یور چیه هب دی ابن « دشاب

 یهاگ آ زا یتاحرد زونه دوش قیمع مزیتونپیهدوخ رد ردقره

 ینامرد همانرب حیحص و بساتم یتروص هب هک دراد دوحو وا رد

 یرارکت لئاسم زا یکی .دهد ماجنا ار کشزپ طسوت هدش میظنت
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 ووم هک تسا هلأسم نیا ینامرد مزیتونپیهدوخ رد زیگناثحب و
 اب و دنک هدافتسا «نم» ریمض زا دیاب رامیب ایآ «دوخ هب نیقلت

 «وت» ریمض زا رامیب تسا رتهب نم ۀدیفع هب .«وت» ریمض زا
 دوخ» نیا یبوگ هک دنک تبحض یاهثوگ هب و دیامن دافتسا

 تروصرهرد . دریگ یم رارق باطخ دروم هک تسا «رگید
 نایب یارب هک دناهداد ناشن هدش لرتنک و دنتسم تاعلاطم

 زا یکی زا هاوخلد هب ناوت یم «مزیتونپیهدوخ داجیا عقوم «نیقلت
 زا کی ره هکنآ نودب درک هدافتسا «نم» ای «وت» ریمض ود

 . دنشاب هتشاد مه رب یحیجرت قوف ریمض ود

 یرگید تاکن «میوش ینالوط یاهثحب دراو هکنآ نودب
 و ناداتسا یارب اهنآ هب هراشا تسا نکمم هک دنراد دوحو

 «دنتسه تیلاعف لوغشم مزیتونپیهدوخ هنیمز رد هک ینایوحشناد

 !. دنوش عقاو دیفم

 نومضم,«قیمع زونپیه تلاح رد هک ميهاوخب رامیب زا *

 سپس و دسیونب ییاوقم ای ذغاک یور رب ار ینامرد تانیقلت

 ره ؛یدعب یاهتبون رد هک مینک یطرش یتروص هب ار وا
 «دومن هاگن هتشون نیا هب و درک سکالیر ار دوخ هک ینامز

 نتم دروم رد و دور ورف قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی هب

 اهراب و اهراب ار اهنآ و دزادرپب زکر مت و رکفت هب هدش هتشون
 .دنک رارکت دوخ نهذ رد

 هب ار رامیب «یناور یزجت قیرط زا هک ییاهکینکت زا هدافتسا »
 !. درب یم ورف قیمع یمزیتونییه هسلخ کی

 ؛قحلا لامح تاراشتنا ۰٩۷ ةحفص ؛«نایلامح اضر رتکد همحرت «دنلتراه رتک د
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 قمع هب ار رامیب هک نامز رد لالتخا یاهکینکت زا هدافتسا ۾

 . دناسر یم سنارت زا یرتشیب

 رد هک هدرتسگ و هدنورشیپ ندرک سک الیر شور زا هدافتسا «
 ناتشگنا زا بیئرت هب هک دوش یم تساوخرد رامیب زا نآ یط

 هب یتاظحل یارب ار هوخ تالضع ادتبا «الاب فرط هب اپ

 وک یک ایر اش هو

 هک دشاب هدیسر یمزیتونپیه هسلخ زا یقمع هب رامیب رگا »

 یقیاق رد هک درک نیقلت وا هب ناوت یم « دشاب تیژر هب رداق

 لاح رد «هناخدور بآ نایرج ةلیسو هب هک تسا راوس
 کینکت زا دیاب طیارش نیا رد .تسا نیئاپ فرط هب تکرح

 . دوش هدافتسا هدنورشیپ ندش سک الیر

 یمهم رایسب تاکن زا ییانیب تامهوت و تاروصت زا هدافتسا #

 :دتنک :دانز راس ار را هل ومع بناوت یم تا

 رد هک یلاح رد درک نیقلت رامیب هب دیاب روظنم نیا یارب
 یگرزب هناخدور رد بآ نایرج اب هارمه و تسا هتسشن قیاق

 هدش هتشابنا دود و هم زا هک لحاس هب «دنک یم تکرح

 ... دوش یم ییلاج رایسب رظانم و اههدیدپ دهاش و درگنیم
 و اهتیلباق زا حیحص و قیقد یبایشزرا کی هنامیمص رگا

 زا هدافتسا تروص نیا رد «دیآ لمع هب رامیب یاهزاین

 هب وا یارب یدایز رایسب جیاتن و دئاوف دناوت یم مزینونپیهدوخ

 .دروآ راب





 مراهچ شخب

 مزیتونپیه داجیا نوگانوگ یاهشور

 راگیس هب ناداتعم دتم

 «یرلواک .ب .وج :شراگن»

 یتروص هپ البق هک تسا یدرف هزوس شور نیا رد
 راک هب عورش یارب . .تسا هدوب زاگیس ندبشک هب داتعم رمتسم
 ای لبم کی رد یتحار تلاح و تیعضو رد میهاوخ یم هژوس را
 و داشگ «تحار سابل وا هک دوش تقد دیاب ء دریگ رارق یلدنص
 یارب هک ار یتامدقم و طیارش ریاس و دشاب هدیشوپ نا
 .دنک تاعارم الماک « دنتسه یرورض زیتون 2 هب عورش

 ار یراگیس هک دوش یم تساوخرد هزوس انا زا نس
 یاقلا سپس .دوش نآ ندیشک لوغشم یمارآ هب و دنک نشون
 : دوش یم ماجنا تروص نیا هب مزیتونت

SS 
 هب تناهد زا ار دود یمارآ هب هک روطنامه دعب .قیمع یل
 رد یمارآ هب دود روطچ نیبب .نک هاگن نآ هب «یتسرفیم جا"
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 .نک هاگن ابیز هرظنم نیا هب الماک !دوش یم رشتنم اضف

 و لکش هب .نزب راگیس هب رگید قیمع کپ کی الاح»
 و نک هجوت « دیآیمرد یلکش هب اوه رد هظحل ره هک دود تلاح

 وت هب یتسش و توخر تلاح کی هرظنم نیا ندید اب .وش هریخ

 و رتمارآ هظحل هب هلحل هک ینک یم ساسحا + .دهد یم تسد

 ا و یتسس .شمارآ ساسحا کی .یوشیم رت سکالیر
 . دوش یم هریچ تندب ءاضعا مامت رب یدایز

 Olan ی کد
 هظحل روطج نک تقد .نک جراخ تناهد زا مارآ و هتسهآ یلیخ

 ؛رتشیب ندش سکالیر اب ...یوشیم رتمارآ و مارآ هظحل هب

 و نیگنس مه تنامشچ جیردت هب هک ینک یم ساسحا
 رتهتسخ و هتسخ هظحل هب هظحل تیاهکلپ . دنوشیم هدولآباوخ

 و سک الیر جیردت هب تندب ءاضعا مامت .... دنوشيم

 . دنوش یم رت سک الیر
 یروطنامه ...نرب تراگیس هب رگید قیمع کت کی»

 و مارآ تکرح هب ...یتسرفیم اوه هب ار دود یم ارآ هب هک

 ۳ و .نک هاگن اوه رد دود شخب شمارآ

 رتنیگنس و نیگنس جیردت هب تیاهکلپ ... دنوشیم رتمارآ و مارآ

 رن سکالیر و سکالیر وت ندب ءاضعا مامت .... دنوشیم
 ۰4( دنوش یم

 ؛زوس نامشچ هک میهدیم همادا ینامز ات ار تانیقلت نیا

 نیا .دور ورف یمزیتونپیه کبس باوخ کی هب وا و هدش هتسب
 ؛دیتوتپیه یاقلا یارب رثوم رایسب شور کی هکنآ نمض کینکت
 دوصح رد زین نآ یارحا «تسا تایناخد هب داتعم دارفا دزن رد

 .تسا هارمه یدایز ییاریگ و تیباذج اب دارفا زا هورگ کی
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 کیرتسیه یرک هب هک ینازومآشناد یارب دتم کی
 . دناهدش راجد

 »“ واک کم .ب .وج :شراگن»

 هک ینازومآشناد هلمج زا «لکشم طیارش زا یخرب رد

 نآ لابند هب و (یلیدبت یرتسیه) "ایرتسیه نشرو نک هب التبم
 هدافتسا دروم دناوت یم ریز شور «دناهدش راجد یناور یرک هب

 .دریگ رارف

 تسا هدش هتفرگ رظن رد مزیتونپیه یاقلا یارب هک ینتم

 پیات ای هتشون هژوس یارب مهف لباق و حیحص یشراگن اب
 هب .دنک هعلاطم ار نآ ات دوشیم هتشاذگ وا رایتخا رد و دوشیم

 نارامیب رد هک یقارغا و دیدش یرپذپ نیقلت هنیمز اب بیترت نیا

 مزیتونپیه هزوس دايز رایسب لامتحا هب «دراد دوجو کیرتسیه
 : دشاب هدش میظنت نینچ دناوت یم قوف نتم . دوشیم

 سکالیر طیارش رد ار تدوخ «تسا نکمم هک اجنآ ات»

 رد تحار رایسب تیعضو کی رد و هدب رارق شمارآ و ندوب

۱ Hysteria ۰سپاو شزیگنا کی نایب (200۷6۲5100 = لیدبت  

 نایرج رثا رب هک تسا یزوروُپ یلی دبت زور و .يلپ دبت یضرم هناشن کی رد هدز
 (یندب یمظن یب «یسح یب «جلف) ینامسح فالتخا زورب ینت ناور یزاس لداعتم

 .ددرگ یم یحور لالتخا کپ اپ هرهلد تلاح کی نیشناج

 صخشم ار نآ یقارغا یری ذپ نیقلت هک تسا یناور یگ درزآ کی ؛یرتسیه
 رایشهان یاهضراعت یندب رهاظت یرتسیه یناور لیلحت رظن زا ... دزاسیم
 و و ر تم

 «.ناراکمه و روصتم دومحم رتک د «یسانشناور همان تغل زا راصتخا هب لقن»
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 کی رد هک ینک هدامآ ار تدوخ مهاوخیم .ریگب رارق یلدنص

 هب هن وت نایرج نیا رد هتبلا .یریگب رارق یمزیتونپیه تلاح
 کی رد هکلب «یوشیم یشوهیب راچد هن و یوریم باوخ
 رارق هتفرشیپ و هدرتسگ رایسب سکالیر تلاح و شمارآ
 تشاد یهاوخ یشخب تذل ساسحا نآ زا سپ و یریگ یم

 نیا تدوخ هب «یناوخیم ار رضاح نتم هک یلاحرد»

 سک الیر الماک تندب فلتحم یاهتمسق هک هدب ار ناکما

 هب یگداتفا تلاح یمک و هدش لش تیاههناق راذگب . دنوش
 کک سک الیر ار تندرگ تالضع .دننک ادیپ نییاب فرط

 هک ار هچنآ رگا .دنوش سک الیر مه تیاهنار تالضع راذگب
 ساسحا یدوز هب اک هدایپ كمع تندب یور رب یناوخ یم

 مامت رد ریذپلد و عوبطم ندوب سک الیر تلاح کی هک ینک یم

 . دی ایم دوجو هب تندب یاهتمسق
 رد یگ دول!باوخ و یتیگتس ساسحا نانجنآ یدوز هب»

 مه هب ار تنامشچ یهدیم حیجرت هک ینک یم تیاهکلپ
 و داد تسد وت هب یگدولآباوخ تلاح هک یعقومره .یراذگب

 رد «تسا هدش سک الیر ار تندب ءاضعا مامت یدرک ساسحا

 .یاهتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ کی
 تندب «یتسه نتم نیا هعلاطم لوغشم هک یلاح نیمهرد»

 هب مد وت نامشچ .دوشیم رت سکالیر و رت لش هظحل هب هظحل
 ینک یم ساسحا یتدم زا سپ . دنوشیم رتنیگنس و نیگنس مد
 23 روج یم هاب تنامشچ لویجم اجرا ریپ يب یلیخ هک

 .تسا هدش ادیپ ۱ رک رد ی ر ًانایحا

 رتنیگتس و نیگنس وت یاهکلپ «درذگ یم هک یاهظحلره
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 نامز رورم هب تندب هک ینک یم ساسحا لاح نیعرد و دنوشیم
 نیگنس وت یاههناش .دریگ یم رارق یرتقیمع شمارآ کی رد
 اهتسد اهنآ اب هارمه و دنیآیم نییاپ فرط هب مک مک و دناهدش

 .دنوشیم رت تخرک و رتنیگنس زین تیاهاپ و
 مامت . دناهدش کم رات ی نامشح هظحل نیا رد»

 «یتشاد جایتحا هک عقومره .تسا هدش سکالیر الماک تندب

 تلاح کی هب وت طیارش نیا رد .یدنبب ار تنامشچ یناوت یم
 ندش سکالیر تلاح کی مزيتونپیه .یاهدیسر یمزیتونپیه
 جراخ یمزیتونپیه طیارش زا هکنآ زا دعب .تسا عوبطم و قیمع
 .یاهدش لاحرس و باداش الماک هک ینک یم ساسحا «یوش

 سپ یناوتیم «دناهدشن هتسب تنامشچ لاح هب ات رگا»

 .یناوخب لوا زا هرابود «یدناوخ رخآ ات ار بلاطم نیا هکنآ زا
 رد .یسریم یمزیتونپیه تلاح کی هب وت یهاتوک تدم زا دعب
 تلاح کی رد ًاقیمع و الماک وت ندب یاهتمسق مامت هظحل نیا
 «.دریگ یم رارق یاهدرتسگ ندوب سکالیر



 مزینونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ۹۹

 اهمشج ندش هتس کینکت

 «لاگس م .نیت رام :شراگن»

 یاهشور زا یاهتفای لکش رییغت لکش هک شور نیا
 بسانم ییاههزوس یارب رتشیب «تسا هدش هتخانش یمزینونپیه

 ندش مزیتونپیه یارب یدیدش لیامت و زاین دنچره هک تسا
 نارگن و کانمیب یبصع رایسب «دوجو نیا اب یلو «دنراد

 هب ار نارامیب عون نیا ناوت یم شور نیا زا هدافتسا اب .دنتسه
 . داد رارق یمزیتونپیه طیارش کی رد تعرس

 «تسا هدشن مزیتونپیه لاح هب ات یاهژوس هک دینک روصت

 .دراد ار مزال ینامرد زاین ای و هزیگنا ندش مزیتونپیه یارب اما

 رایسب لماع ندش مزیتونپیه هب هروس تیاضر و لیامت دنچره

 مهس هب زین وا ینارگن و سرت یلو ؛دوشیم بوسحم یمهم
 مزیتونپیه یارب دیاب امش .تسا رادروخرب یدایز تیمهازا دوخ

 فرص تقو نارگید زا رتشیب یمک یاهژوس نینچ ندرک
 هیجوت الماک ات دییامن تبحص وا اب یتدم دیاب هلمج زا . دینک
 دیاب «هژوس ینارگن و سرت للع تخانش اب تدم نیا رد .دوش
 فرطرب وا رد ار ینارگن و سرت نیا تلع ات دینک شالت
 اب یملع تروص هب و یبوخ هب یدرف نینچ نیا رگا .دییامن

 نارگید طسوت هک ییاهدیدرت و اهسرت و دوش انشآ مزیتونپیه
 رد «دوش هدودز شریمض هحفص زا هدش دراو وا رکف و نهذ رد

 "دوش یم دراو یمزیتونپیه هسلخ هب یدایز تلوهس اب طیارش نیا

 تبسن و شوهبب ناسنا مزیتونپیه نایرج رد» : دییوگب هژوس هب



 ۹ مزینونپیه داجیا نوگانوگ یاهشور

 نیا رد . . دوش یمن هحوت یب و 3 دوخ فارطا طیحم هب

 هن و- هاگ | نودام ریمض رتشیب رب «هاگآ ریمض یاج هب طیارث

 O رتلاعف هاگ ادوخان ریمض

 یبوخ هب ار تاروتسد و نیمارف هک تسا یمدآ نهذ راتخاس زا

 الاب یک ی ۳

 نیا .*" روایب نییاپ ار تتس د :هک منک هفاضا دعب و ** روایب

 ماجنا ًانيع ار ۷ نیا هک تسا وت هاگآ نودام ریمض
 رارق امش یاههتفگ نایرح رد رتهب هژوس هکنآ یارب «. دهد یم

 .دنک زاب دعب و «ددنبب ار شنامشج هک دیهاوخب وا زا «دریگ

 دین وگب وا هپ «داد ماجنا ار هداس روتسد نیا هژوس هکنآ زا سپ

 رتهدیچیپ و رتلکشم تانیرمت زا یخرب ماجنا هب لاح
 و مولعم هاگآ نودام ریمض راک زرط رتهب ات ميزادرپیم
 امش اب یراکمه هدامآ هژوس طیارش نیا رد .دوش صخش

 «مزیتونپیه» تغل زا لصا عقوم نیا رد دینک یعس .تسا

 . دینکن هدافتسا

 اوه سپس و دشکب قیمع سفن کی هک دیهاوخب هژوس زا
 دنچ هک دیهاوخب یو زا ...دنک جراخ شیاههیر زا یمارآ هب ار

 هک یسفن ره اب دییوگب وا هب ...دشکب رگید قیمع سفن
 و سکالیر شندب فلتخم یاهتمسق مامت ...دشک یم

 :دییوگب هژوس هب ...رتمارآ و مارآ ...دنوشیم رت سکالبد

 ساسحا رتشیب وت نامشج هرک و اهکلپ تالضع هکنیا یارب)
 هک راذگب الاح ...دنبب ار تنامشج ...دننکب ار ندش سک البد

 زاب ار تنامشچ یناوتیمن هک دنک روصت روط نیا وت نه
 رکف عوضوم نیا هب اهراب و اهراب تنهذ هک هدب یبیترت ۰۰۰ی
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 یناوت یمن رگید هک نک مسجت نینچ تدوخ شیپ ... دنک

 رک نک رکف عوضوم نیا هب الاح ...ینک زاب مه زا ار تنامشچ
 زادنا هب ًاعقاو رگا ...تسین نکمم وت یارب نامشچ ندرک زاب
 ار تنامشچ یناوت یمن رگید هک ینک رکف عوضوم نیا هب یفاک
 نکمم ریغ تیارب اهمشچ ندرک زاب مه المع ...ینک زاب مه زا
 ۰6... دوش یم

 مه زا شیاهکلپ ندرک زاب یارب ار یمک شالت هژوس رگا
 راذگب 3 فقوتم ار دوخ شالت» : دییوگب وا هپ درک زاغاآ

 و دنامب یقاب تندب رد ناتجمه ندوب سکالیر عوبطم ساسحا
 ناتشگنا زا رتشیب ندش سکاالیر یارب ...دنک ادیپ شرتسگ

 هب هرذ هرذ عوبطم ساسحا نیا راذگب ...نک عورش تیاهاپ

 تندب فلتخم یاهتمسق یور رب ...دیایب رتالاب و الاب فرط
 مارآ و سکالیر یناوتیم هک اجنآ ات ار اهنآ و نک زکرمت
 .«نک

 مارآ ینحل اب یتسیاب کینکت نیا ماجنا رد تیقفوم یارب
 زیمآقیوشت رتشیب امش یادص گنهآ و دییوگب نخس نیریش و
 یور رب فلتخم یاهلکش هب هک ینامز .دشاب شخب شمارآ و

 ندرک نایب ةوحن دیاب زین «دینک یم دیکأت «یناوتیمن» هژاو
 ره زا رود هب و شخب شمارآ و زیمآقیوشت یاهنوگ هب تالمج
 .دشاب یاهنارمآ تلاح

 (زیتونپیه دصق هک دییوگب هژوس هب دیابن رگید یوس زا
 . دیراد ار وا ندرک

 ذا یبسانم قمع رد هزوس هک دیدش عناق و یضار یتقو

 طیارش کی رد وت الاح» : دیئوگب وا هب «تسا هتفرگ رارق هسلخ
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 عقاو رد ...یاهتفرگ رارق قیمع و بسانم سکالیر و شمارآ ى 4 تب
 ... دیمان مه یمزیئونپیه تلاح کی ناوت یم ار یتیعضو نینج

 المع «یوش رادیب حالطصا هب و جراخ تلاح نیا زا هکنآ زا دعب

 رامیب ای هوس رگا .(یدوب ه دش مزیتونپیه هک ینک یم ساسحا

 زا یخرب زا هدافتسا اب دیناوتیم « دشاب کاکش یدرف امش
۳ 2 . 

 یمزیتونپیه طیارش رد نتفرگ رارق هب ار وا لومعم یاهشور

 ندرک شومارف شور دیناوت یم لاثم یارب .دینک عناق ای یضار
 '. ديرب راک هب وا دروم رد ار هناگهد دادعا زا یکی

 یارب جیم کیک کی تروص هب دناوت یم قوف شور

 نیا هب ندیسر یارب . دریگ رارق هدافتسا دروم ندرک مزیتونپیه

 ءامش طسوت تانیفلت نایب زا لبق هک دیهأوخب هزوس را فده

 هدرتسگ و لماک سکالیر کی د رد ار دوخ ندب یاضعا مامت

 . دهد رارف

 بلاطم هب جایتحا هژوس ای رامیب ندرک هدامآ یارب رگا
 زاغآ قیمع سفن دنچ ندیشک اب ارراک ناوت یم « دشابن یصاخ

 اهکلپ ندش هدیبسچ هلحرم هب ندرک نیقلت اب تعرس هب و درک
 زاب یارب هژوس ییاناوت و تردق مدع هکنآ زا دعب .دیسر مه هب

 همادا هب نتم قباطم دیناوت یم « دیتخاس حرطم ار اهکلپ ندرک

 هک دینک هدایپ یدارفا یور رب ار شور نیا رگ . دیزادرپب راک
 دیوش یم 0 طی ارش م « دناهدش و

 دربراک و اهیروثت» باتک هب دینک عوجر رتشیب تاعالطا بسک یارب
 هحفص ؛نایلامح اضر رتکد همحرت «زدور لئافار رتکد شراگن ۰6م زیتونپیش

 .سیو رشن ۰
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 یکمک ۂلیسو کی ناونع هب رعش
 مزیتونپیه یارب

 «توکیلا دت ناج :شراگن»

 و نایوحشنادزا یرایسب هک تسا هداد ناشن نم هب هبرجت

 «زک رمت» حیحص موهفم و انعم کرد هنیمز رد ناهوژپ شناد

 ًارارک هکنآ دوحو اب .دناهدش ریبعت ءوس و هابتشا راجد

 نودب درف «زکر مت» تلاح رد هک تسا هدش هداد حیضوت

 ای عوضوم هب فوطعم ار دوخ هحوت مامت «یتمحز چیه لمحت

 یتائیقلت هب نداد شوگ ماگنه نم نایوجشناد « دنک یم یاهلئسم

 . دنهد یم ناشن دوخزا یدایز شالت ؛منک یم نایب اهنآ یارب هک

 اي تیلاعف ات دوشيم ثعاب درومیب ششوک نیا

 نياهب و دنکن ادیپ لیلقت یفاک هزادناهب هاگ اریمض یرایشوه
 .دیآ لمعهب یریگ ولج یمزیتونپیه هسلخ ندش قیمع زا بیترت
 زا .منک مزیتونپیه ار منایوجشناد مراد دصق هک ینامز نیارباتب

 دنشاب هتشاد نم نانخس موهفم هب یمک هجوت هک مهاوخیم اهنآ
 نیا اهنآ زا نم یاضاقت . دننکن هجوت میاههتفگ هب الصا ای و
 نانآ نم یادص گنهآ دنراذگب اهنت «یشالت چیه نودب هک تسا

 .دنک سک الیر ار

 گنهآو نینط ریثأت تحت دیاب اهنآ ناهذا رگید ینایب هب
 یهجوت چیه تسیابیمن و دریگ رارق نم یادص شخب شمارآ



 ۱ مزیتونپیه داجیا نوگ انوگ یاهشور

 !. دوش فوطعم «منک یم نایب هک یتالمج میهافم و یناعم هب
 تسا نیا «نیقلت» دروم رد یاهدیقع نینج یقطنم هحیتن

 هجوت «دننک یم نامگ هک اهروزیتونپیه زا یخرب تشادرب هک

 نایب نیقلت ناونع هب هک یتالمج و تاملک هب هژوس دايز

 !تسین حیحص «دراد ندش مزیتونپیه رد یرثوم شقن دنوش یم
 نیقلت نایرج رد رگا موش یم رک ذتم منایوجشناد هب نم

 هجوت دايز عوضوم نیا دیابن «دش مطق میادص ناهگان ندرک
 «ندش مزیتونپیه یارب اریز «دنک بلج دوخ هب ار اهنآ
 هپ «دوخ ندرک اهر» .«دننک اهر ار دوخ» دياب نایوحشناد

 هب هجوت مدع و یرکف و یمسج لماک ندش سکاالیر ینعم
 نم هدبز نایوجشناد دنچره .تسا یحور و یمسج یاهک رحم
 زا یاهدع اما «دنراد لماک یهاگ آ عوضوم نیا هب یرولت رد

 .دنتسه وربور ییاهیراوشد اب رواب نیا یلمع دربراک رد اهنآ
 هلمج نیا هب «میشاب لداع و قداص ییاهروزیتونپیه ام همه رگا

 مزیتونپیه» :هک میشاب هتشاد دامتعا یتسیاب اهباتک رد یرارکت

 نایرج لک رد نیاربانب .«تسا مزیتونپیهدوخ زا یرگید لکش
 .داد اهب وا تانایب و روزیتونپیه هب دح زا شیب دیابن مزینونپیش

 هولج داعلاقراخ و بیجع یلیخ «دارفا زا یاهدع یارب یقلت زرط نیا هکنآ یارب -۱

 باتک ۱۳۶ هحفص لوا رطس و ۱۳۳ هحفص رخآ رطس هب ار امش هجوت «دنکن

 :منک یم بلج دنلتراه ناج رتک د فیلأت «یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه»

 ... دیهدن ناشن نم یاهفرح هب یزک رمت و هجوت هک دینک تقد»

 نم یاهفرح هب دیک تقد یلو ...دیونشب ارم یادص تسا نکمم امش

 ۰( مج ر تم .( دینکن شوگ

 تانیقلت یتوص راون هکنآ یاج هب ؛یهورگ مزیتونپیه تاسلج زا یکی رد 3

 ییاتسور گنهآ دنچ نآ یور هک یراون ًاهابتشا «دوش شخپ یمزینونپیه
 ریز . دنتفر پاوخ هب راضح همه لاح نیا اب .دش شخپ «دوب هدش طبض یسیئوس

¢ 
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 راون کی یزور «مناسرب تابثا هب ار هدیقع نیا المع هکنيا یارب

 .مدرک رپ «تشاد یفسلف ینومضم هک یرعش کی زا یتوص
 هب «مدرک سکالیر ار مزیتونپیه سالک نایوجشناد هکنآ زا سپ
 زا .منک شخپ ناشیارب ار یتتم مراد دصق هک مدش رک ذتم اهنآ

 یدایز هجوت نآ بلاطم نومضم هب هک مدرک شهاوخ اهنآ
 هک یراعشا نینط و گنهآ هک دنراذگب سکعرب «دننکن

 .دنک سکالیر ار اهنآ ماهدناوخ

 رد .متفرگ یدایز رایسب تبثم جیاتن شیامزآ نیا زا نم

 اهر ار دوخ» یبوخ هب شور نیا اب نم نایوجشناد رضاح لاح

 هب قلعتم دناوخ یم ار راعشا نیا هک ییادص دنحره «« دننک یم

 یبلاطم روزیتونپیه کی ناونع هب نم راون نیا رد یلو «تسا نم
 الوصا و مناوخیمن مزیتونپیه هسلخ ندرک رتقیمع یارب ار
 ندش قیمع و مزیتونپیه اب مه اهرعش نیا موهفم و اوتحم
 .درادن یطابترا

 دوب هدننک مرگلد و بلاح یاهزادنا هب تاشیامزآ جیاتن

 مزیتونپیه ددعتم یاهسالک رد ار کینکت نیا نم دش ببس هک
 .مروآ تسدهب یبوخ رایسب جیاتن و مرب راک هب

 چیه هسلج نایاپ زا سپ هک تسا نیا مهم رایسب هتکن

 راعشا تایوتحم و موهفم هرابرد دنتسناوتن نایوجشناد زا کی

 یاه هتفگ هب مه و دندوب هدرک هدامآ الماک ندش مزیتونپیه یارب ار دوخ همه 2

 .دنتشاد لماک نامیا همانرب ناگ دننادرگ

 یلع یاقآ «نارهت یکشزپ ماظن نامزاس رد مزیتونپیه تاسلج زا یکی رد

 یارب « زونپیه رثوم رایسب هژیو شور کی» ناوتع هب مارآ یقیسوم راون کی تایب
 هب اهنآ همه ًابیرقت يهاتوك تدم زا سپ و درک شخپ یکشزپ هورگ نایوجشناد
 4 مج رتم» . دندیسر یم زیئونپیه هسلخ و سنارت تلاح
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 راون رگید راب هکنآ زا سپ .دنیوگب نم هب یهجوت لباق بلاطر
 نیلوا یارب ییوگ هک اهنآ .دش شخپ نایوجشناد یارب راعشا

 دندش رک ذتم ار هتکن نیا « دنونشیم ار راعشا نیا هک تسا راب

 هدنناوخ یادص نینط و گنهآ هب اهنت زونپیه طیارش رد هک
 موهفم و انعم هب یهجوت چیه (نم هیصوت هب و) دناهتشاد هجوت
 . دناهدرکن راعشا

 رد رگا هک دندش رک ذتم نم هب نایوجحشناد زا یضعب

 عطق ار ندناوخ رعش یتاظحل یارب «راعشا ندناوخ نایرح

 یمزیتونپیه نیقلت ناونع هب یتالمج نایب هب و مدرک یم
 زا . دشیم لصاح شیامزآ زا یرتهب هجیتن ًالامتحا «متخادرپ یم

 نآ یور هک یراون زا اهنت دوخ تاشیامزآ رد نم هک اجنآ
 تاناکما رگید زا و ماهدرک هدافتسا «دوب هدش طیض یراعشا

 دروم رد یرگید بلاطم مناوتیمن نیاربانب «ماهتسجن دوس
 هک یرعش ".منک هضرع ناگ دنناوخ هب «رگید لیاسو زا هدافتسا

 اب ًالماک یتسیاب «دوشیم هدناوخ هدش مزیتونپیه دارفا یارب

 ای الاب ادص مجح رگا اریز «دشاب ادص کی اب و متیر کی
 نآ تسا نکمم «دنک ادیپ رییغت ادص گنهآ ای و دیايب نییاپ

 راب اهدص یک دوک نارود رد دیاش هک موب و زرم نیا نادنزرف ناونع هب ام یارب ۱
 باوخ هب نامناردام یاهنتفگ «یبالال» «شخب شمارآ و زیگنالد نینط طسوت هب
 نتشاد یهاگ آ نودب کدوک هک دشاب نشور یفاک هزادنا هب هلئسم نیا «مياهتفر

 . دور يم باوخ هب اه ییالال نتم یانعم و موهفم زا

 هب گ رزبردام یاههصق ندینش اب اههچب «یک درک یاهلاس رد هک روطنامه
 و اههصق ندینش اب دارفا زین یلاسنهک و یلاسنایم نارود رد « دنور یم باوخ
 هب ًالوصا « رادمان نالسرا ریما» ناتساد لاثم ناونع هب . دنور یم باوخ هب اههنارت

 نآ زا یتمسق ندینش اب بش ره راجاق هاش نی دلارصان هک دهآ دوجو هب رطاخ نیا

 , مجرتم .دور باوخ هب
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 تروص نیا هب هدیدپ نیا هیجوت ".دنک رادیب باوخ زا ار دارا
 یوت ادص عون و نینط هب هکلب «ینعم هب هن نایوجشناد هک تسا
 باوخ زا ار اهنآ ءادص رد یناهگان رییغت ره و دنراد یبسن

 .دنک یم رادیب

 لیکشت ارم ۀیرظن ساسا هک یدایز تایبرجت هب هجوت اب
 یمزیتونپیه هسلخ ندرک قیمع یارب راعشا ندناوخ « دنهدیم

 زین مزیتونپیه یاهسالک ریاس رد یلمع کینکت کی ناونع هب

 .۲.دریگ رارق دربراک و هجوت دروم دناوت یم

 هب اما «تسا دایز رایسب دنچره بایسآ یادص «رگید یلم هبرجت کی ناونع هب ۱
 یلو .دناباوخ یم دنتسه بایسآ رد هک ار یدارفا و نابایسآ «ییالال کی دننام

 اي لیلقت هک یلاح رد «دنوشیم رادیب دارفا دتفیب راک زا بایسآ یللع هب رگا
 « مج رتم» . دوش یقلت یرادیب یارب يک رحم دیابن ادص فذح

 اتنام لبط متیر «هدمآ «نیون یملع مزینونپیه» باتک رد هک یبلاطم هب هجوت اب ۲

 ب یاه تیر هب هجوت .دربب ورف هسلخ هب ار دارفا دناوت یم روزیتونپیه تانیقلت
 اهنآ ینآراک و تردق ناوت یم «دنراد دوجو یزیرربث سمش ناوید رد هک یتردف
 یاههاقناخ رد المع اي و درک ینیب شیپ شیوارد عامس و صقر تاسلج رد ار

 «مجرتم» . درک هدهاشم ار نآ شیوارد



 ۰۵ مزیتونبیه داجیا نوگانوگ یاهشور

 ؟ درک مزیتونپیه ار یدرف ناوت یم " یتاپ هلت قیرط زا ایآ
 یگ داس هب یراک نینچ هک دندقتعم دارفا زا یرایسب

 دوخ هلمج زا- اهروژیتونپیه زا یرایسب لفاال .تسا ریذپ ناکما

 یتاپ هلت هب ًاصخش نم دنچره «مياهدرب راک هب ار شور نیا نم
 هک مزادرپ یم یشور ریسفت و حرشهب اجنیا رد .مرادن یداقتعا

 . دننک یم دای یتاپ هلت قیرط زا مزیتونپیه ناونع هب نآ زا ناتسود
 یروزیتوئپیه «یشیامن مزیتونپیه همانرب کی نایرج رد

 باختنا ار رفن هدزاود ای هد «سلحم رد رضاح راضح نیب زا

 باختنا دارفا دادعت هزادنا ره .دروآیم هنحص یور هب و هدرک

 .تسا رتشیب راک رد تیقفوم نازیم «دشاب رتشیب هدش
 و هنحص یور رب هک دهاوخ یم هدش باختنا دارفا زا روزیئونپیه
 سپس وا .دنهد هریاد مین کی لیکشت نایحاشامت یوربور

 : دیوگ یم هنحص یور راضح هب باطح

 مزیتونپیه یتاپهلت هار زا ار امش همه مراد دصق نم»

 قاتا هب و میآیم نییاپ هنحص زا نم رگید هظحل دنچ ات .منک

 مزیتونپیه دروم رد اجنآ زا و مور یم (رگید یاجره ای) رواجم

 رثارب .مزادرپ یم زکر مت و قمعت هب «رکف» هار زا امش ندرک

 .یهاگ ارود = یتاپ هلت ١

 یاهنای ذه زا یاهراپ رد ابلاغ هک رکف هار زا یاهلصاف طابترا ساسحا فلا
 . دوش یم هدهاشم نمزم

 زا یکی و تسا ثحب لباق هراومه نآ تیعقاو هک یسحارف رثوم طابترا - ب

 .تسا «یناور یاروام» تاعوضوم نیرت یحی
 .«ناراکمه و روصنم دومحم رتکد فیلأت ؛یسانشناور همان تغل»

 دق
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 امش تعرس هب «دنسریم امش زغم هب هک یتردقرپ جاوما
 ارش یاهکلپ یدوز هب .دیوشیم هدولآباوخ و جیگ «سکالیر
 ناتنامشچ هقیقد ود زا رتمک فرظ و دنوش یم نیگنس و هتسخ

 یتقو . دیور یم ورف یقیمع باوخ هب امش و دش دنهاوخ هتسب
 بقع تمس هب ناتیاهرس تسا نکمم دیدش سکالیر امش هک

 ترچ ای باوخ قوم رد هک روطنامه «دوش لیامتم نیفرط ای
 سپ .دیآیم دوجو هب امش یارب عضو نیا یلدنص یور رب ندز
 یارب و مدرگ یمرب هنحص یور هب نم رگید راب هقیقد ود زا
 ار یرتشیب تانیقلت امش هب «هسلخ ندرک رتقیمع و راک همادا

 .«منک يم هئارا

 راب دنچ یمک تارییغت اب تالمج نیا هک تسا رتهب
 و قایتشا اهنآ رد و دنوش مرگ راضح حالطصا هب ات دوش رارکت

 روزیتونپیه : دنک ادیپ شیازفا هبرجت نیا بسک هب تبسن هقالع
 هک دهاوخ یم هنحص یور راضح زا نلاس زا ندش جراخ زا لبق

 و دننکن مه یتکر ح یتح و هدوب تک اس الماک تایلمع لوط رد

 رد هسلج نایاپ زا سپ دنشاب هتشاد یرک ذت ای لاوئس رکا
 .دش دهاوخ هداد مزال خساپ تالاوئس و اهرظن راهظا مامت دروم

 هدنی آ هقیقد دنح لوط رد یتسیاب امش» : دیوگ یم راضح هب وا

 راچد یتاپهلت جاوما ات دیشاب تکرحیب و تکاس الماک
 .( دوشن لالتخا

 هب روزیتونپیه « دش هدامآ راک تامدقم نیا هکنیا زا سپ

 نلاس زا و دیآیم نیئاپ هب هنحص زا و هدرک یهاگن دوخ تعاس

 هنحص یور هب و نلاس هب وا هک رگید هقیقد ود .دوش یم جراخ

 هک دنک یم هدهاشم یطیارش رد ار راضح تیرثکا «ددرگ یمرب
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 اهتست زا یخرب اب وا عقوم نیا رد .تسا هدش هتسب ناشنامشح

 نارگاشامت هب دناوتیم - اهتسد و اهکلپ یسپلاتاک هلمج را_
 رارق زوتپیه طیارش رد اهنآ همه هک دنک تباث نلاس رد رضاح

 . دنراد

 ؟تسا هدرک باوخ ار دارفا نیا هنوگچ روزیتونپیه
 قاتا هب نلاس زا جورخ زا سپ وا !هداس یلیخ :تسا نیا باوح

 هوهق ای یاج ناجنف کی ندیشون نمض ًانایحا و «دوریم رگید
 چیه نداد ماجنا هب زاین یو .دزادرپ یم نارگید اب وگتفگ هب
 هدامآ یارب هک ییاهتبحص نایرح رد ابق اریز «درادن یراک

 مامت «تسا هدرک داريا ندش مزیتونیپه یارب دارفا ندرک

 رد .تسا هداد ماجنا راک زیمآتیقفوم ماجنا یارب ار تامدقم

 تسا هداد هئارا ار یلماک تانیقلت «دارفا هب روزیتونییه تقیقح

 مزیتونپیه ار نتشیوخ «دوخ دنناوت یم طیارش نیا رد اهنآ و

 باتک یدعب شخب رد هدش هداد تاحیضوت هب اهن رک اود

 نودب مزیتونپیه دتم» اي و «مالک نودب یاهشور» ناونع تحت
 نیا هحوتم رتشیب «دینک هحوت «هناگحنپ ساوح را هدافتسا

 دینک یم لصاح یهاگ آ رتشیب تقیقح نیا زا و دیوش یم بلطم
 . دنراد زیچ کی رد هشير اههدیدپ نیا مامت هک

 هراشا نآ هب هک عون نامه زا) یشیامن مزیتونپیه همانرب
 رد «لاکیتا سناودا» تّیعمح یاهنویسناونک زا یکی رد (دش

 ار راضح زا یمیظع هورگ یتدم یارب ادیرولف رد ودنالروا رهش

 شیامن تایئزج زا یخرب نایب .درک یتفگش و تریح قر
 دینادب امش ات تسا دیفم و مزال تهج نآ زا اجنیا رد قوف

 مزیتونپیه یاهدتم رد توافتم طیارش رد ناوت یم هنوگچ
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 هتشاد قباطت سلجم طیارش اب رتشیب ات دروآ دوجو هب یتارییغت
 رد هک دوب گرزب ییامهدرگ کی «هراشا دروم هسلج . دنشاب
 و . دمآ لمع هب یی ر اري ذپ تعیمح نارادتسود و اضعا زا نآ یط

 زا رفن دنج هلمح زا نادنمرنه زا یاهدع راضح عمج

 رد هک دنتشاد روضح مه امنیس روهشم و گرزب یاههشیپرنه
 . دنتسه بوبحم و روهشم رایسب اکیرمآ

 هنیمز رد اهیرواون و تاشیامن زا یخرب هسلج نیا رد
 هب همانرب نیا زا یتمسق رد نم . .دمآرد شیامن هب مه مزیتونپیه

 زو ی وز دنمشناد کی ام بشما عمج رد هک متفگ راضح

 ار دارفا زا یهورگ دوخ رکف تردق کمک هب دناوتیم هک دراد

 . دنک مزیتونپیه یتاپ هلت قیرط زا

 هباشم تاسلج رد مه رگید راب دنچ هک مدرک هفاضا نم
 هک ماهدوب درف نیا هداعلاقراخ دادعتسا و ییامنتردق دهاش

 نیا هتبلا .تسا هدرک مزیتونپیه ار یاهدع «تردق و تعرس اب

 نالا دیاش و دوش هتخانش هسلح نایاپ ات هک تسین لیام صخش

 قیمع زکر مت کی یارب ار دوخ ات دشاب هتفر رگید قاتا هب مه
 امش اب و دیآیم هنحص یور رب راک نایاپ زا سپ و دزاس هدامآ

 هب رفن دنچ هک متساوخ راضح زا نم نآ زا سپ .دنک یم تبحص

 و دندمآ رفن دنج . دنوش | ناونع

 مدرک کمک اهنآ هب نم و دنتسشن یتحار یاهیلدنص یور رب
 «تعاس هب ندرک هاگن زا سپ .دننک سکالیر ار دوخ الماک هک
 باوخ هب ]ی مدرک مالعا اهنآ هب

 .دنور یم ورف یتحار

 مه هب ار ناشنامشح یکی یکی اهنآ یهاتوک تدم زا سپ
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 مزیتونپیه هک دمآیم رظن هب و دنتفر ورف باوخ هب و دنتشاذگ
 ماجنا اهنآ یور رب از یسیلاتاک تسک نم نآ زا سپ .دناهدع

 هک مدوب هتفگ اهنآ هب نم البق هتبلا) . دوب تبثم باوج هک مدار

 هب نم و تسا رواجم قاتا رد فورعم و گرزب روزینونپیه

 نیا راک هجیتن .(منک یم لمع وا فرط زا هدنیامن و طبار ناونع

 . دندوپ هدش مزیتونپیه رفن هدزاود ءرفن هدراهج زا هک دوب

 ییانشآ یارب نیوعدم هقالع و قایتشا نایم رد نآ زا سپ

 رد رضاح ناگشیپرنه زا یکی «دنمتردق روزیتونپیه نیا اب

 هن و تسناد یم مزیتونپیه هرابرد یزیج هن هک مدرب مان ار هسلح

 ! دوب هدرک مزیتونپیه ار یسک شرمع لوط رد
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 «مالک زا هدافتسا نودب» ندرک مزیتونپیه یاهشور
 «هناگحنپ ساوح زا هدافتسا نودب» و

 زا ندرک مزیتونپیه یاهشور مداد عالطا نم هک انآ ات
 ر

 هب ات هناگنپ ساوح کمک نودب و مالک زا هدافتسا مدع یاههار

 نیا هک دنج ره «تسا هدشن پاج یاهلاقم اي باتک چیه رد لاح

 هب اهرانیمس ای و عماجم زا یخرب رد یعیسو تروص هب اهشور

 . دناهدش هدراذگ شیامن ضرعم

 «دنتسه هداس ًاتبسن لمع رد اهشور نیا دربراک هجرگ

 دروم راک هرات یاهروزیتوئپیه طسوت دوش یم داهتشيپ یلو

a 1 2. ۳ 
 دروم ار اهشور نیا دنناوت یم یناسک .دریگن رارق هدافتسا

 یلمع تایبرحت «یفاک تاعلاطم نمض هک دنهد رارق هبرحت

 هتشاذگ رس تشپ ار کیسالک و یداع یاهکینکت اب یعیسو
 دزادریب نتفر هار نیرمت هب دناوت یم یک دوک لاحره هب . دنشاب

 . دشاب هداد ماجنا ار نیمز یور رب ندیزخ نیرمت اهتدم البق هک



 ۰ * مت

 a سخب

 زا هدافتسا نودب و یظفلریغ مزیتونپیه یاهشور
 هناگحنپ ساوح

 «یظفلریغ مزیتونپیه یارب نیک یلیم رتسل رتک د شور»

 زا نآ ماجنا نیح رد هک یمزیتوپیه تلاح یاقلا شور نیا

 دراوم رد و زارد نایلاس «دوشیمن هدافتسا یمالک تانیقلت

 یلصا دربراک ًالومعم .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یصاخ

 یظفل تانیقلت زا هدافتسا یللع هب هک تسا یطیارش رد شور نیا
 «اوئشان دارفا ندرک مزیتونپیه تهج الثم « دشابن نکس

 دنرادن یيانشآ روزیتونپیه نابز اب هک یدارفا ندرک مزیتونپیه
 هب زگ ره کینکت نیا بیترت نیا هب .رگید دراوم یخرب ای و
 .تسا هدوبن هجوت دروم یباختنا و یصاصتخا شور کی تروص

 رد هتسحرب یاهروزیتونپیه زا رفن دنج ریخا یاهلاس رد

 یخرب ماجنا زا سپ و هداد رارق هجوت دروم ار شور نیا ناهج
 تروص هب هک دناهتشاد هضرع ار ییاهکینکت «نآ رد تارییغت

 یکی .دناهداد رارق هدافتسا دروم ار نآ یلومعم ای یحیحرت دت

 ایلارتسا رادمان کشزپ «رکتبم و دنمشناد نارگشهوژپ نیا ا
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 متسیس کی»» مان اب یو باتک هک تسا زریم یلسنیا رتکد

 .تسا رادروخرب یدایز رابتعا و ترهش زا «یکشزپ مزیتوينپیه

 نیک یلیم .۱ .رتسل رتک د هنیمز نیا رد رگید روهشم تیصخش

 و ترهش زا مزیتونپیه لفاحم رد اکیرما رد وا کینکت هک تسا

 ار دوخ شور اهنت هن کشزپ نیا :تسا رادروخرب یدایز رابتعا

 و هبرجت دروم اکیرمآ مزیتونپیه نمجنا یصصخت هرود رد
 یللملانیب یوتیتسنا تاسلج رد هکلب «هداد رارق شزومآ

 هب ار دوخ شور مه لاکیتا سناودا هیداحتا تاضلج و مزیتونپیه

 شور حرش هب ام اجنیا رد .تسا هتشاذگ شیامن ضرعم

 .ميزادرپ یم رکتبم کشزپ نیا یصاصتخا

 هکلب هژوس کی اهنت هن ناوت یم شور نیا زا هداقتسا اب
 نیا یی اراک یعقوم اما .درک مزیتونپیه ار دارفا زا یدایز دادعت

 رد و عیسو نلاس کی رد هک دوش یم کرد یتسرد هب شور

 زا یدایز ًاتبسن دادعت نایجاشامت زا گرزب یهورگ ربارب

 روزیتونپیه راک عورش تاظحل رد . دنوش مزیتونپیه مهاب دارفا

 بلطواد ناونع هب رفن دنچ دنک ېم اضاقت و هدرک تیعمج هب ور
 یظفل تانیقلت زا هدافتسا نودب ات دندرگ رضاح هنحص یور رب

 هک دهدیمن یتیمها عوضوم نیا هب الصا وا .دنوش مزیتونپیه
 باختنا ار ریذپ مزیتونپیه تدش هب اي و «بوخ» یاههژوس

 یاههژوس توک هک دنک یم راتفر یروط سکعرب «دنک

 توعد هنحص یور هب ییامزآروز یارب ار شکر س و کاکش
 «دنشاب هدش عمج نلاس رد یرتشیب تیعمح ردقره .دنک یم

 .تسا رتناشخرد هبرجت نیا جیاتن

 بلطواد ناونع هب رفن ۱۰ ای ۸ هک دینک روصت الاح



 تیعقوم و تیعضو رد یتارییغت داجیا اب نیک یلیم.ا .رتسل رتک د الاب لکش رد

 .دنک یم مزیتونپیه ار بلطواد یاههزوس یظفلریغ کینکت قیرط زا «اههژوس ناتسد

 داحیا «تسوپ نداد رارق زاغف تحت و سیلآ یاهسنپ زا هدافتسا اب نییاپ لکش رد

 . دوش یم هداد ناشن نلاس نایجاشامت هب ار یمزیتونپیه یسح یب



 اب نیک یلیم رتسل رتک د طسوت هک دهد یم ناشن ار اههژوس زا یکی الاب ریوصت

 یراه) باتک نیا فلوم .تسا هدش مزیتونپیه یظفل تانیقلت زا هدافتسا مدع کینکت

 دصق سیلا سنپ اب نیک یلیم رتک د .دنک یم تراظن نایرج رب رظان ناونع هب (زنورآ
 .دهد ناشن ار مزینونپیه زا یشان هدمآدوجو هب یسح یب دراد
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 یوررب ار دارفا نیا روزیتونپیه . دنشاب هدش عمج هنحص یور رب

 تیعمج هب ور اهنآ تروص هک یروط هب «دناشنیم ییاهیلدنص
 ص 8 ٤

 «دنب شوگ » تفج کی اههژوس زا کیره هب روزیتونپیه . دشاب

 دنراذگب ناششوگ یاهخاروس رد اهنآ هک دهدیم یاهلیسو ای
 یاههزاغم زا دیناوتیمن امش رگ ا.دنونشن ار جراخ یاهادص ات
 موم ِ ۰

 و نارگ انش الومعم هک ار هلیسو نیا یشزرو مزاول هدنشورف

 هدافتسا دروم ناششوگ هب بآ ذوفن زا یریگولج یارب ناصاوغ
 ود زا هداس رایسب یتروص هب دیناوتیم «دیرخب دنهدیم رارق
 زاب اههروس یاهمشج راک زاغآ رد .دینک هدافتسا هبنپ هلولگ

 , انتسمش

 ةه ۰ 0 2م

 و هدرک روبع اههژوس یولج زا دوری ونپیه ماکنه نیا رد

 نامه رد ار اهنآ و درب یم الاب فرط هب ار ناشیاهتسد بیترت هب
 تروص نیا هب اهتسد نتشادهگن هک اجنآ زا .دنک یم اهر لاح
 اههزوس زا یدادعت «تسا هدننک تحاران ینالوط تدم یارب

 اما .دنروآیم نییاپ هب ار ناشناتسد دعب یک دنا ای هلصافالب
 «تسا هدرب الاب فرط هب ار اههژزوس مامت ناتسد هک روزینونپیه

 و هتفرگ «دناهدش یگتسخ راجد هک یدارفا یاهتسد رگید راب

 ترورض هب هک دوش یم ثعاب لمع نیا .دربیم الاب فرط هب
 رد ار ناشناتسد تلاح یتدم یارب و دننک ادیپ یهاگ آ راک نیا
 .دننک ظفح دیدح تیعضو

 دم و 3
 کی کی لباقم زا رکید راب روژیتونپیه دعب هلحرم رد

 ره یاهتسد ناتشگنا هک یلاح رد و دنک یم روبع اههزوس

 TT و طظ
 باد رح یعون اهنا زا یخرب هب «دریگ یم تسد رد ار هزوس

 زا یدادعت . دهد یم «دنیآیم رظن هب رادفده هک یشحخرج



 ۱۱۷ ...و یظفل ریغ مزیتونپیه یاهشور

 ار ناتشگنا دراوم زا یخرب رد «دنک یم تسار و مخ ار ناتشگنا

 ریخت ار اهتسد تیعقوم رگید یضعب رد و دنک یم ادج مه زا

 . دهد یم

 اهتسد نیشیپ تیعضو نداد رییغت لامعا نیا زا فده

 رارق لاهدیا طیارش رد اههژوس ناتسد هکنآ زا سپ .تسا

 تسد اب و هتفرگ هلصاف اههژوس زا یمک روزیتونپیه «دنتفرگ

 زا یخرب رد . دنک یم اهنآ تروص یور رب نداد ساپ هب عورش

 . دوش یم هتسب اههروس زا یضعب نامشج اهساپ نیا رثارب دراوم

 یاهکلپ تسد اب روزیتونپیه «دشاب مزال رگا دراوم ریاس رد
 هب زین دراوم زا یضعب رد و هدیشک نیئاپ هب ار اهزوس زا یخرب

 مخ ولج هب یمک ار اههژوس زا یدادعت رس یصاخ لکش

 یاهدع نامشچ دوخ هب دوخ یتروص هب طیارش نیا رد . دنک یم
 روزیئونپیه تدم نیا مامت رد .دوشیم هتسب اههژوس زا رگید
 روبع دناهداد لیکشت اههروس هک یفص یولج زا بیترت هب

 ات جنپ دودح رد و دنک یم سمل ار اهنآ تسد و وزاب و دنک یم
 هکنآ نودب «دنک یم فرص تقو راک نیا یارب هقیقد هد

 . دروآ نابز هب یاهملک

 اههژوس زا یدادعت دسریم رظن هب ماگنه نیا رد
 تسار اوه رد نانحمه زین ناشناتسد و هدش هتسب ناشنامشج

 ناشهرهج رد یگتسخ زا هکنآ نودب «تسا هدنامیفاب

 اههژوس نیا هب روزیتونپیه عقوم نیا رد .دشاب هدش ادیپ

 یحارج سنپ اب «یسح یب راثآ نداد ناشن یارب و هدش کیدزن

 تسد دعاس تسوپ زا یتمسق (تسا نهپ نآ هناهد هک ) سیلآ
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 هوس رگا ۱. دهد یم رارق راشف تحت ار اهنآ زا یکی

 سیلآ سنپ دنح دناوت یم روزیتونپیه « دادن ناشن یلمعلا سکع

 . دنزب هژوس تسد دعاس تسوپ رگید یاهتمسق هب رگید

 رارکت مه اههزوس ریاس یور رب یشیامن لامعا نیا مامت
۳ 7 ۱ 

 یخرب رد دعاس تسوپ یور رب سیلا سنپ ندز یهاگ .دوشیم
 لمعلا سکع یعون هحیتن رد و درد شیادیپ ثعاب اههروس زا

 هر اههروس نیا هسلخ هک دوش یم مولعم بیئرت نیا هب . دوش یم

 هدشن سح یب اهنآ ناتسد رونه ای .هدشن قیمع یفاک هزادنا

 نیئاپ هب یگتسخ رثارب یاهژوس تسد رگا رگید یوس زا .تسا
 .تسا هدشت مزیتونپیه هاماک درف نیا هک تسا نآ هناشن ءدمآ

 رگنایامن «دننامیم یقاب اوه رد نانچمه هک ییاهتسد دادعت
 . دناهتفر ورف هسلخ تلاح هب هک تسا یدارفا دادعت

 تلاح «یمالک تانیقلت زا هدافتسا نودب بیترت نیا هب

 میهاوخب رگا . دوشیم رادیدپ مه یسح یب و یدرد یب « زونپیه
 . ر ۰ ۳

 «میراذگب شیامن ضرعم هب مه ار یمزیتونپیه یاههدیدپ ریاس
2 

 ریاس قیرط زا «دنشاب هتسب اهمشچ رگا و - ییانیب قیرط زا
2 , 5 ۳ 

 .میزاس یم لقتنم هژوس هب ار موهفم نیا هناگجنپ ساوح

 هک یمالک تانیقلت زا کینکت نیا رد هک اجنآ زا

 و هدشن هدافتسا تسا یمزیتونپیه هسلخ یاقلا هلیسو نیرتمهم
 . مع و

 هتفرگ هرهب زین ییاشچ و ییایوب ؛ییانیب ساوح زا زین
 هب تسن یحيحص کرد هک نیوعذم زا یرایسب « دوش یمن

 نسب

 یاهیرامیب زا یخرب شیادیپ زا یریگشیپ و تنوشخ لامعا زا یریگ ولج یارب ۱
 صصختم کی ناونع هب مجرتم «زدیا و اهتیتاپه «زازک هژیوهب يك رچ و ینوفع
 د عاونا زا هاگچیه دنک یم راطخا ًادیدش ؛یژلویمدیپا داتسا و ینوفع یاهیرامیب

 .«مج رتم» . دوشن هدافتسا خیمو خیس ای نزوس لاکشا
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 هب ار نآ تعرس هب «دنرادن یمزیتونپیه هدیدپ تلصح و اهیروئت

 هداعلاقراخ یاهتیلباق و یعیبط ءاروام تاک اردا و یحور یاوق

 نیا درکلمع هوحن یملع هیحوت دک یوم طوبرم روزینونپیه

 نودب مزیتونپیه داجیا شور هب طوبرم ثحبم نایاپ رد کینکت
 . دوش یم هداد هناگجنپ ساوح کمک

 دوحو ناکما نیا یمزیتونپیه هسلخ زا یاهلحرمرهرد
 مو ر

 یداع شور اب و میرادرب شوگ زا ار دنب شوگ ای هبنپ هک دراد
 .میزادرپب یظفل تانیقلت هثارا هب فراعتم و
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 ساوح زا هدافتسا نودب مزیتونپیه داحیا کینکت

 هناگحنپ
 هک یاهعلاطم اب دنمشیدنا ناگ دنناوخ زا هورگ نآ یارب

 رک د هک ار یظفل تانیقلت زا هدافتسا نودب مزیتونپیه شور

 دناهدرک لیلحت و هیزجت یبوخ هب تسا هدرک عادبا نیک یلیم

 یلکشم نادنج راک کینکت نیا درکلمع هوحن هیجوت و کرد

 ساوح کمک نودب مزیتونپیه داجیا کینکت اما .تسین
 هديا زا هدافتسا اب باتک نیا هدنسیون هک تسا یشور هناگجنپ

 شیامزآ و حرط نیک یلیم رتک د یعادبا کینکت رد هتفر راک هب

 :تسا ریز رارق هب کینکت نیا رد راک شور حرش .تسا هدرک
 لیام هک مادک ره منک یم توعد راضح زا عورش یارب

 نیا یور یتح یهاگ .دنوش رضاح هنحص یور رب دنتسه

 یارب مواقم و تخس یاههژوس هک منک یم دیکأت عوضوم
 هنحص یور هب هناگجنپ ساوح زا هدافتسا نودب ندش مزیتونپیه
 رد «مریگب هبرجت نیا زا ار هجیتن نیرتهب هکنآ یارب .دنیایب
 دارفا نیا .مناشن یم هنحص یاهیلدنص یور ار رفن هدزناپ دودح

 رارق یياههژوس هورگ کی رد .منک یم میسقت هورگ ود هب ار
 یناسک رگید هورگ رد و «دناهدش مزیتونپیه ًالبق هک دنریگ یم
 مامت هکنآ زا سپ .دناهدشن مزیتونپیه زگ ره هک دنریگ یم رارق

 نم « دندش رقتسم هنحص یور یاهیلدنص یور رب بلطواد دارفا

 :میوگ یم «هدرک نارگ اشامت هب ور
 نودب هک نیک یلیم رتکد شور اب ًانایحا امش همه»

 ادشآ دنک يم مزیتونپیه ار یدارفا یمالک تانیقلت زا هدافتسا

 ؛دوش هتسب اههزوس نامشج هکنآ زا لبق عقاو رد یلو . دیتسه
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 طابترا هسمال سح قیرط زا مه ًادعب و ییانیب قیرط زا اهنآ اب وا

 زا هک مهد هئارا ار یشور احنیا رد مهاوخ یم نم»)

 مراد دصق نم .تسا رتهتفرشیپ نیک یلیم رتکد کینکت

 اهنآ اب یسح طابترا هنوگچیه هکنآ نودب ار دارفا زا یهورگ
 ۰ و و. ۰ =

 نودب یهورگ مریونپیه شور کی .منک مرید ونپیه «مشاب هتشاد
 7 مع

 تبحص اهنا اب هجوچیه هب نم .هناکجنپ ساوح زا هدافتسا
 رد هوالع هب . دینش دنهاوخن ارم یادص ًالصا اههژوس هک ی

 هب .منک یمن سمل ار اهنآ ندب نم مزیتونپیه یاقلا تدم لوط
 قیرط زا یطابترا هنوگچیه تدم نیا لوط رد هصالخ روط

 2 ر ۹ ۳
 امش رگ ا . درادن دوحو اههروس و نم نین هناکحنپ ساوح

 یتاپ هلت اي و یعیبط ءاروام تاک اردا اب ار شور نیا دیهاوخب
 دیناوتیم روطنیمه .تسا امش دوخ هب طوبرم «دینادب طبترم

 مزیتونپیه ةلأسم نیا رد یتاپ هلت عوضوم الصا هک دینک رکف
 رس

 .درادن یشقن یهورگ

 رد شور نیا رد مزیتونپیه تلاح داحیا رگید یوس زا»

 شور رد هک یلاح رد « دشک یمن لوط رتشیب هقیقد کی دو دح

 اههژوس ندرک مزیتونپیه یارب یرتشیب نامز نیک یلیم رتکد
 ار نامز تشذگ «تقد اب هک مهاوخیم امش زا نم .تسا مزال

 هگن ار نامز هک یدارفا ملیام یلو .دیشاب هتشاد رظن رد
 نیا رد مناراکمه مهاوخ یمن نم .دنشابن روزیتونپیه دنراد یم

 «. دنشاب هتشاد یتلاخد چیه راک
 رادهگنتقو ناونع هب ار راضح زا یکی عقوم نیا رد

 رد نتفرگ رارق نمض منک یم شهاوخ وا زا و هدرک ناختنا
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 .دنک شرامش هب عورش نم تمالع اب نوفورکیم تشپ

 .درمشب ددع کی «هیناث کی ره ت تشذگ اب دیاب رادهگنتقو

 مزین ونپیه دارفا هک منک یم مالعا «دیسر تصش ددع هب وا یتقو

 زا نانیمطا لوصح یارب ار هداس تست ء«نآ را سپ . . دناهدش

 .مهد یم ماجنا « دناهدش مژیئونپیه او وس اکا

 اههزوس ندرک مزیتونپیه یارب مزال تیعقوم هک لاح
 اما .منک یم راک 2 یارب هدامآ ار دوخ «تسا هدش ۳

 :مناد یم یرورض ناگ دننیب هب ار هتکن دنح رک ذ زیحره زا شیپ

 ؛دوش رازگرب لماک تیقفوم اب همانرب نیا هکنیا یارب»
 رایسب هتکن .مراد راين ريرع راضح امش هنامیمص یراکمه هب

 مهاوخ یم امش زا .دوش هداد ناشن امش فرط زا یلمعلا سکع

 ماجنا ای راتفگ قیرط زا اههژوس هب یبلطم عونره هئارا زا
 مزیتونپیه نیا تروص نآ رد هج دینک یراددوخ تاک رح

 .تسا هتفرگن تروص هناگجنپ ساوح زا هداغتسا نودب یهورگ

 نم و راضح هب هجو چیه هب هک منک یم تساوخرد مه اههژوس زا

 اي تاعالطا هنوگچیه دیابن تروصرهرد . دنشاب هتشادن یهجوت
 لقتنم اههروس هب زیزع راضح امش ای نم قیرط زا یتانیقلت

 نوکس و توکس هک دنهد لوق نارگاشامت رگا نی یارباتب .دوش

 (زینونپیه و مهد یم CE E تاعارم ار لماک

 .«منک یم عورش ار هناگجنپ ساوح کمک نودب یهورگ

 دنک یم یریگ هزادنا ار نامز هک یدرف زا هظحل نیا رد
 رين بلطواد دارفا زا و دنک شرامش هب عورش هک مهاوخیم

 . دن دنبب ار ناشنامشچ منک یم تساوخرد



6
۰
 

ک
ی
 

و
 

شک
 ت
بک
 
اچ
م 
ک
 
ج
ک
 
 و
C
O
P
 

oh
 

در
 
سس
 

FO
 

HE
CE
 

خر
زج 
 
ی
ی
 

BO
 

> 

g
f
 

ri
me
 

6 

| >
 

و
د

 

٩
 

ک
ی
 
ک
ے
م 
س
 7
 

ا
ک
ا 
ک
ک 
چ
م 
س
ک 
ے
ی 
ن
نب 
 

7 
6
 

0\
 

eS
AT
A 

|
 

cm
a 

fe
 

> 
خ)

وو
 
|
(
 ۴ 

رک
ک 
 و
ل
 

ی
ش
 

کو
مس
 

وک
 ۲ 

وک
ج

 
۲6 

E
 

۲6
ک ج
ر
 

°
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 یاهشوگ هب نم «دش عورش دادعا شرامش هکنیا ضحم هب

 و هتفرگ تسد هب ار باتک دلج کی لماک شمارآ اب و موریم
 زا ضرح .مزادرپ یم نآ زا ییاهتمسق هدهاشم هب ادص و رسیب

 «زکر مت دننام یراک مهد ناشن هک تسا نآ یراک نینچ ماجنا

 هب هرامش هک یتقو .مهد یمن ماجنا ار اهراک ریاس ای و یتاپ هلت

 ینامز ات موریم نوفورکیم کیدزن «دیسر هاجنپ ددع دودح
 :میوگ یم هاگنآ  درمشب ار تصش ددع رادهگن تقو هک

 امش و دیسر نایاپ هب دادعا شرامش !بوخ یلیخ»

 یاهتسد مارآ مارآ الاح .دیاهتفر ورف یتحار باوخ هب اههژوس

 دامجنا نومزآ کی ات دیروایب ولج و الاب فرط هب ار ناتتسار
 نم هک یتقو ات زین شیامزآ ماجنا زا سپ .مهد ماجنا ار ینالضع

 الاح .دیروایب نییاپ ار ناتیاهتسد دیناوت یمن «ماهدادن هزاجا
 تلاح کی راجد امش یاهتسد - کی :مرامش یم هس ددع ات نم

 رگید امش ۔ ود .دوشیم یسپلاتاک ای ینالضع دامجنا

 امش یاهتسد - هس .دیروایب نیئاپ هب ار ناتناتسد دیناوتیمن
 دیناوت یمن هک یروط هب «تسا هدش کیتپلاتاک و تخس الماک

 دیتسین رداق هک دینیبیم - دیک ناحتما .دیروایب نییاپ ار اهنآ
 یفاک ندرک ناحتما راب کی . دیروایب نییاپ هب ار ناتناتسد

 یقیمع یلیخ یمزیتونپیه باوخ هب و «دیریگب مارآ لاح ؛تسا
 «. دیورب ور

 دصرد ۸۵ دودح رد شیامزآ نیا رد تیقفوم نازیم

 دشاب رتشیب نلاس رد رضاح دارفا دادعت هک هزادنا ره هب .تسا
 تقد نفیافزآ دروم دارفا ندرک نیجلگ و باختنا رد 2

 تاشیامزآ رد .دوب دهاوخ رتهب راک هحیتن دور راک هب یرتشب
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 رصرد ۸۰ زا رتمک زگره هدش مزیتونپیه یاههژوس دصرد
 .تسا هدوبن

SR E Eنودب مزیتونپیه  

 شور نیا دوش نشور ات میزادرپ یم هناگجنپ س وح کمک

 کینکت «لوصا و ینابم .دنک یم لمع 7 ب 3
 کینکت و نیک یلیم رتک د شور هک تسا یلوصا و ینابم نامه
 بق امش و تسا هدش عادبا و حرط نآ ساسارب یتاپ هلت فورعم
 اجنیا رد نم اما . دیاهدش انشآ قوف شور ود اب باتک نیمه رد

 رد هتفر راک هب یساسا تاکن زا یخرب حرش هب مراد دصف

 شور و هناگجنپ ساوح کمک نودب مزیتونپیه داجیا کینکت
 :مزادرپب نیک یلیم رتکد

 داجیا یاهشور ریاس هدربمان کینکت ود رد ۱

 میتونه ار دوخ هک تسا هژوس نیا عقاو رد «مزیتونپیه
 رد روزیتونپیه هک تسا نیا تقیقح .روزیتونپیه هن دنک یم

 یخرب هک دراد ار امنهار شقن مزیتونپیه یاقلا یاهشور مامت

 دوخ اهنآ هپ هجوت و لوبق اب و دوشیم رک ذتم هژوس هپ ار تاکن
 .دنک یم مزیتونپیه ار

 دوزیتونپیه «شعب نیا رد هدش رک ذ شور ود ره رد ۲

 هب راضح رد ار ندش مزیتونپیه راظتنا راک هب عورش زا لبق

 هنحص یور رب هژوس هک ینامز بیترت نیا هب .دروآیم دوجو
 مزیتونپیه ار وا دهاوخیم روزیتونپیه هک دنادیم « دیآیم

 .دوشیم مزیتونپیه دناوت یم هک «دنک یم رواب دوخ هژوس .دنک
 هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب شنهذ رد وا رگید یوس زا

 ریغ رد «دنک مرینونپیه ار یو دناوت یم عطق روط هب روزین ونپیه
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 «گر زب عمج کی لباقم رد هاگچیه روزینونپیه تروص نیا

 و تردق هب هوس «تحخادنا یمن رطخ هب ار دوخ رابتعا و ژیتسرپ
 نیا و دراد لماک دامتعا مزیتونپیه ةنيمز رد روزیتوئپیه تراهم

 ماجنا روزیتونپیه یراکره هک دنک یم عناق ار وا رکفت زرط

 . دوش یم یمزیتونپیه هدیدپ داجیا هب رجنم تیاهن رد « دهد

 رد ندرک یراکتسد و سمل یاههویش عاونا ماجنا ۳
 ای و یراکتسد عون ره ماجنا مدع و نیک یلیم رتکد شور
 ود ره رد ار یناسکی هحیتن نم دتم رد یمسح لماوع تلاخد

 نیا رد هک دنک یمن یتوافت رگید ینایب هب .دراد یپ رد دروم

 رد رگا اهنت و «دهدن ای دهدب ماجنا یراک روزیتونپیه اهدتم
 داحیا یارب نیمه «دیا دوحو هب ندش مزیتونپیه راظتنا هوس

 اب نیک یلیم رتکد هک ییاهرونام عاونا .تسا یفاک مزیتونپیه
 هک تسا رطاخ نیا هب اهنت « دهدیم ماجنا عونتم یاهیراکتسد
 نیا یمزیتونپیه یاهیروئت هب طلسم ریغ ای راک هزات هزوس رد

 ییاهراک ماجنا لاح رد.روزیتونپیه هک دروآ دوجو هب ار هدیقع
 عقوم رد هک هچنآ .تسا وا رد مزیتونپیه تلاح داحیا روظنم هب

 هناگجنپ ساوح کمک نودب مزیتونپیه داجیا کینکت ءارجا
 تسین یزیچ «دوشیم هتفگ راضح هب باطخ ًارهاظ نم طسوت
 نابطاخم رگید ینایب هب «اههژوس هب ميقتسمريغ تانیقلت زج
 رارق هنحص یور رب هژوس ناونع هب هک دنتسه یناسک نم یلصا

 . دنا هتف

 هک هچنآ لباقم رد مهاوخیم راضح زا هنارصم هک ینامز
 دصق «دنهدن ناشن یلمعلا سکع نیرتکچوک مهدیم ماجنا نم

 نیا «دناهتشاذگ مه هب ار ناشنامشچ هک بلطواد دارفا رد مراد
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 یاهراک یخرب منا لاح رد نم هک مروآ دوجو هب ار روصت

 ره رد .متسه اهنآ رد مزيتونپیه تلاح داجیا یارب زومرم
 دهاوخ یکی هجیتن «مهدن اي مهد ماجنا یراک نم رگا تروص

 دهاوخ ادیپ ققحت یهورگ مزیتونپیه هدیدپ هرخالاب و دوب
 لاح رد اغزو هک تام یا لول رد تم رک ناب ره 2 .درک

 ,تقادص لیلد هب «مهد یمن ماجنا یراک دنتسه ندش مزیتونپیه
 نیا هشيمه هک تسا تیعقاو نیا تابثا و یملع هیحور ظفح
 . دنک یم مزیتونپیه ار دوخ هک دنتسه اههزوس

 ساوح زا مزیتونپیه داجیا نایرج رد ًاتقیقح ایآ 4
 .هن ًاعقاو :تسا نیا لاوس نیا باوج ؟ دوش یمن هدافتسا هناگجنپ
 رد اما «مهد یم راضح هب ًارهاظ نم هک یتاحیضوت قیرط زا

 و هدامآ ار اهنآ «دنتسه بلطواد دارفا یلصا نابطاخم عقاو

 ورش زا لبق نیاربانب .منک یم ندش مزیتونپیه یارب قاتشم
 ار نانآ ییاونش سح قیرط زا نم «یهورگ زینونپیه نایرج
 داجیا» مان قالطا دیاش بیترت نیا هب .مهدیم رارق ریثأت تحت

 نادنح کینکت نیا هب «هناگجنپ ساوح کمک نودب مزینونپیه

 . دشاین لاکشا زا یلاخ

 نيا دوش یم حرطم هک یرگید رایسب لاؤس اجنیا رد
eهورگ کی ربارب رد کیئکت نی رز تا ی  

 باوج نم رظن هب .تسا هارمه یرتشیب ثیب تیقفوم اب گرزب رایسب
 رد ناسنا یری ذپ نیقلت نازیم شيازفا هدیدپ رد لاوئس نیا

 .تسا هتفهن «هتفرگ رارق عمج نایم رد هک ینامز
 ات دوش یم توعد دارفا زا یهورگ زا هک ینامز نینحمه

 نیا ًالومعم «دنوش رضاح هنحص یور هب ندش مزیتونپیه یارب
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 رب روضح یارب روزیتونپیه توعد هک دنتسه ریذپ نیقلت دارفا

 ردقره نیاربانب .دنریذپ یم ار ندش مزیتوئپیه و هنحص یور
 یاس اتار دغا. ر هك ود فاح هارقا دات

 رد و تسا رتشیب اهنآ نیب رد رتریذپ نیقلت دارفا تالامتحا
 . دنیآیم درگ هنحص یور رب یرتهب یلیخ یاههژوس هجیتن

 بسانم یدرف مزیتونپیه یارب شور نیا هک تسا حضاو

 و ریذپ نیقلت تدش هب درف کی هژوس هکنآ رگم «تسین
 تسا نیا رک د لباق هتکن «ثحب نیا نایاپ رد . دشاب ییانثتسا

 یهورگ مزیتونپیه گر زب تاسلج رد هک یبراجت یط رد نم هک
 هک یدارفا نم یعادبا شور اب مدش هجوتم ماهدرک اشک

 قباس هک یناسک نوچمه «دناهتشادن ندش مزیتونپیه ۀقباس

 یمزیتونپیه هسلخ هب یناسا هب «دناهتشاد ندش مزیتونپیه

 یلاع رایسب هورگ ود ره رد راک ةجيتن تیاهن رد و دنسریم
 ءنینا



 هک شرب

 یگ : د ی 6 بس د زا یخرب

 !هیناث کی زا رتمک رد مزینونپیه :یقرش هطقن یور رب راشف دتم ۱

 یوتیتسنا لماع ريدم نایرب مایلیو رتک د طسوت ريز شور
 نایرب مایلیو رتک د .تسا هدش عادبا و حرط اکیرمآ مزیتونپیه
 و ناکشزپنادند «ناکشزپ یارب هک ییاهرانیمس نایرج رد

 «دوش یم رازگر ب اکیرمآ رسارس رد ینوناق یکشزپ ناصصختم
 هب اهراب ار دوخ یصاصتخا کینکت نیا یداتسا و تراهم اب
 .تسا هتشاذگ شیامن ضرعم

 باوختخت ای هنیاعم تخت کی شور نیا ماجنا یارب
 زا یکی نایرب رتکد و دوشیم هتشاذگ هنحص یور رب یرفس
 باختنا یارب وا .دنک یم توعد ندش مزیتونپیه یارب ار راضح

 یو نآ زا سپ .دنک یمن مادقا یری ذپ نیقلت تست ماجناهب هزوس

 اب و دننز هقلح تخت و وا درگ هب هک دهاوخ یم نایوجشناد زا
 رتک د .دنشاب قوف کینکت یارجا هوحن رگ هراظن ناوارف تقد
 هپ نایوجشناد همه هک دریگ رارق یلحم رد دنک یم یعس نایرب
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 . دننک یم هدهاشم ار وا درکلمع هوحن دنناوتب یتحار

 زاغآ هلمج نیا اب ار دوخ تیحص الومعم نایرب کو

 یبلاج شیامن امش یارب مهاوخیم زورما نم» :هک دنک یم

 تدم رد «یقرش هطقن یور رب راشف زا هدافتسا کمک هب .مهدب

 هک تسا یشور نیا .منک یم مزیتونپیه ار هژوس هیناث مجنپ ود
 رظنریز ارم راک تقد هب دینک یعس .ماهدرک عادبا ار نآ نم

 تقد تیاهن اب مدرک راک هب عورش نم هک یتقو . دیشاب هتشاد
 ر ۳ ت ی ۳"

 رگا اریز « دینک قمعت و هجوت نم تاکرح نیرتکچوک یور رب
 مامت هدهاشم ناکما «دینک دیدرت ای ثکم هینا کی یتح

 .دوش یم ماجنا عیرس همانرب نیا. داد دیهاوخ تسد را ار نایرح

 .« دیشاب قیقد و رایشه الماک نیاربانب
± 7 

 هنیس یور رب رگ ا هک دنیشنیم تخت هبلرب یروط هزوس

 عقوم نیا رد . دتفیب تخت یور رب تشپ هب «دوش دراو یراشف وا

 یور رب یروط ار دوخ تسار تسد و دوش یم مخ نایرب زتک 3

 ود طسو رد تسد ینایم تشگنا هک دهدیم رارق هژوس یناشیپ
 ۱ ء و هه دا 8 0

 یقرش هطقن ار نا نایرب رتک د هچنا زا رتالاب یمک و وربا
 لداعت هک دوشن ثعاب تسد راشف هکنآ یارب . دریگر ارق « دمانیم

 ات تم و اب

 یاهبتکم زا یخرب و نایتبت هژیوهب یناهنپ مولع نابحاص زا یخرب رواہ هب ۱
 مشچ کی لحم وربا ود لاصتا لحم زا رتالاب و یناشیپ یور رد ...ییاگرب
 ...تسا موس مشچ مان هب ییاروام و یریطاسا

 هب هجوت اب ؛میزاس دراو راشف هطقن نیا یور رب تشگنا اب رگا مزیتونپیه رد

 سامت زا ریغ ییانعم هژوس یارب «تسا م درم ((يعمح هاگ ادوخان» رد هک هجنآ

 5 .دراد ار ندب طاقن ریاس اب تشگنا
 نا قیداصم زا یکی و دراد دوحو تاداقتعا نیا شیبو مک مه ناريا رد

 مان اب یژولوکیاساراپ ةنيمز رد بناجنیا یاههمجرت زا یکی دلج یور ریوصت
 هب ینارون مبنم کی لحم نیا رد هک تسا «یناور و یحور یاهورین تیوقث»

 .مجرتم .تسا هدش هتشاذگ شیامن



 شیامن ضرعم هب ار یقرش هطقن یور رب راشف دتم نایرب .ج .مایلیو الاب لکش رد

 رارق «راشف هطقن» یور رب ار دوخ تشگنا نایرب رتک د پچ ریوصت رد .دراذگ یف

 ار هزوس ««باوخب» دایرف و بقع هب هوس نداد راشف اب دعب هظحل دنج و هداد

 هدرک مزیتونپیه هينا مجنپ ود زا رتمک رد و اسآقرب یلکش هب ار هژوس هک دهد ناشن

 دهتتسا



 ۱۳۵ یصصخت یاهکینکت زا یخرب

 ناونع هب ار دوخ پچ تسد نایرب رتک د «دروخب مه هب هژوس
 . دهد یم رارف وا هنیس هسفق تشپ رد هاگ هیکت

 نایوحشناد هب باطخ نایرب رتکد هظحل نیا رد

 راک مامت .دیشاب نایرج یگنوگچ بقارم ًالماک» :دیوگ یم
 - ؟ دیاهدامآ امش همه ایآ .دوشیم ماجنا هیناث مجنپ ود رد نم

 تکرح کی اب وا عقوم نیا رد «!دینک هجوت نم هب الاح

 باترپ تخت یور رب تشپ زا ار هروس تسار تسد اب یناهگ ان
 بیترت نیا هب و «!باوخب» :دنزیم دایرف نآ اب هارمه و هدرک

 !. دوش یم مامت راک

 تسق دنچ ماجا هی لومعم نایب رتکد هظحل نا رد
 .تسا هدش مزیتونپیه هژوس دنک تباث ات دزادرپ یم

 ماجنا هک یراک ریسفت و حرش هب نایرب رتکد نآ زا سپ
 .تسا هتسحرب دنمشناد و داتسا کی وا .دزادرپ یم «تسا هداد

 ییامنهار دناهدش تريح و تهب راجد هک ار نایوحشناد یو

 و زومرم کینکت نیا یارو رد هک ییاههتفگ اب و دنک یم
 . دنک یم شاف اهنا یارب «دراد دوحو زیگنارحس

 هکنآ یارب» : دیوگ یم نایوجشناد هب باطخ نایرب رتکد

 ناونع هب ار تسردان بلطم دنج نم «منک هدایپ ار کینکت نیا
 نیا دیناوتیم امش ایا !مداد هئارا امش هب زاسهمدقم تانیقلت

 سس تو نکاح ا ا ا
 «دایراف هبآ» یلاقترپ بهار کینکت اب یدایز رایسب تهابش شور نیا ۱

 رتک د شراگن «نیون یملع مزیتونپیه» باتک 4۵ هفحص رد هک (۱۷۹۲-۱۸۱۹)
 قرف باتک .دراد ؛تسا هدش رشتم تاعالطا تاراشتنا طسوت هک تورش دراجیر

 و نیرتهب و هدش همجرت مزیئونپیه هنیمز رد مجرتم طسوت هک تسا یباتک نیلوا

 هجون و ریسفت هب یژلویزیف ساسارب هک تسا یسراف نابز هب یباتک اهنت دیاش
 .« مجرتم)) . دزادرپ یم مزیئونپیه
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 نیا رد «؟ دینک وگ زاب نم یارب و هتخادش ار تسردان یاهفرح

 ار وا باوج نایوجشناد ات دنامیم رظتنم نایرب رتک د هظحل

 دنزاسیم حرطم ار یتسرد یاهباوج نایوجشناد الومعم . دنهدب

 رظنلدابت و ثحب هب اهخساپ نیا هرابرد اهنآ اب نایرب رتک د هک
 کی ناونع هب هسلج ینایاپ تاظحل رد وا .دزادرپ یم

 : دیوگ یم یلک یریگ هجیتن
 ار یشور متفگ هک دوب نیا نم تسردان فرح نیلوا»

 یقرش کی نم ایآ . دراد مان یقرش راشف دتم هک ماهدرک عادبا

 فرح نیا ارچ یلو .متسین یقرش نم هک تسا حضاو ؟متسه

 یاههدیدپ هیلک مدرم رتشیب هکنا یارب ؟متفگ ار تسردان

 .دننادیم طبترم نیمزقرشم اب یعون هب ار زیمآرارسا و زومرم

 زا راضح یریذپ نیقلت نازیم هب اهنت متفگ هک هچنآ نیاربانب
 . دوزفا یم هژوس هلمج

 تدم رد متفگ هک دوب نیا نم رگید تسردان نخس

 دیناوت یم روطچ امش .منک یم باوخ ار هژوس هینا مجنپود
 هجوتم روطچ ؟ دینک یریگ هزادنا ار یمک نیا هب نامز
 هیناث کی و هیناث مجنپ کی «هینا مجنپ هس نامز هک دی دش یم

 هب .دیدوبن نامز قیقد یریگ هزادنا هب رداق اس ا وت

 باوخ ار هژوس هينا مجنپود تدم رد متفگ نم لیلد نیا

 هدیدپ کی شیادیپ راظتنا هژوس رد هژیو هب ءامش رد ات منک یم

 .مروایب دوحو هب ار یروف و میرس یمزیتونپیه
 هک مدرک دومناو نینج نم ؟ دوب هج یدعب تسردان هتکن

 دراو راشف یناشیپ رد مزیتونپیه هدننک داحیا هطقن یور رب

 ناسنا ندب رد یریذپ مزیتونپیه هطقن مان هب یاهطقن اما .مدرک



 ۱۳۷ یصصخت یاهکینکت زا یحرب

 هب هک اهوربا یالاب و یناشیپ هیحان رد صوصخ هب .درادن دوحو

 زیج «هدش هدیشک تسوپ شیور هک ناوختسا هکت کی زج

 . درادن دوجو یرگید

 .مدرک نایب ار تسردا یاهفرح نیا نم لیلد هج هب اما

 تیصاخ هک رطاخ نیا هب طقف تفگ دیاب لاوس نیا هب خساپ رد
 یارب راظتنا تلاح وا رد و دوش دایز هزوس رد یری ذپ نیقلت

 نیا مامت بیئرت نیدب .دنک ادیپ شیازفا ندش مزیتونپیه
 شور کی ندرک هبرجت یارب هژوس هک تسا نآ یارب تامدقم
 مزیتونپیه داحیا شور کی .دوش هدامآ میرس ندش مزيتونپیه

 نداد لوه عقاو رد و هژوس یناشیپ یور رب ندروآ راشف اب اهنت

 . دریگ یم تروص باوخب هملک نتفگ و بقع فرط هب وا
 هک موش یم رک ذتم امش هب زین ار یرگید هتکن اجنیا رد

 رثؤم قوف لماوع مامت هزادنا هب عیرس مزیتونپیه شیادیپ رد
 نیمز یور یتح ای تخت هبل یور رب هژوس لثم امش رگا .تسا

 لیامتم بقع فرط هب یناهگان یتروص هب دعب و دننیشب

 هتسب ناتیاهمشچ دوخ هب دوخ و یعیبط روط هب «دیوش
 اب «تسا هتفرگ رارق یتیعضو نینج رد هک هژوس اما .دنوشیم

 مزیتوپنیه ًاعقاو هک دنک یم روصت روزیتونپیه تانیقلت هب هجوت
 «!تسا هدش

 رس شخرچ اب تنایرب رتک د ریظن یب شور ۲
 رد هک تسا یمومع کشزپ کی تنایرب سیروم رتکد

 رد کشزپ نیا .تسا لوغشم تبابط راک هب نتگنیشاو رهش
 و دمآراک یدرف لمع رد مه و یروئت رد مه مزیتونپیه هنیمز
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 ار تسود کی ناونع هب نم هک تسا یزارد نایلاس .تسا داتسا

 سناودا تیعمج هسیئر تأیه وضع اهلاس یو .متسه انشآ وا
 تیعمج نیا نواعم زین رضاح لاح رد و دوب مزیتونپیه لاکیتا
 .تسا

 سناودا تیعمج نویسناونک رد لاس ره تنایرب رتکد
 و ریظنیب شور و دنک یم تکرش مزیتونپیه لاکیتا
 نیا هب .دراذگ یم شیامن ضرعم هب ار شیوخ زیگنارب باجعا
 درادناتسا شور کی ناونع هب جیردت هب وا یعادبا شور بیترت

 هپ تنایرب رتک د شور .تسا هدرک ادیپ ییانشآ یامیس ام یارب

 تسرد ماجنا یارب یلو « دیایم هداتفااپ شیپ و هداس رایسب رظن

 اهراب نم .تسا زاین یاهژیو تسارف و دادعتسا هب نآ حیحص و

 هجوتم رابره یلو «منک دیلقت ار وا شور هک ماهدرک ششوک
 هوحن .منک هدایپ ار یو دتم یبوخ هب ماهتسناوتن هک ماهدش

 :تسا تروص نیا هب شور نیا یارحا رد تنایرب رتک د درکلمع

 هتسشن یلدنص یور رب یتحار هب هژوس هک دیآیم رظن هب
 لکش هب هژوس رس مقاو رد .تسا راک رهاظ نیا یلو - تسا

 وا تسار تسد فک و هدش مخ بقع فرط هب یاهدننک تحاران

 یور رب هناشن تشگنا هک هتفرگ رارق شرس یور رب یروط
 هتفرگ رارق وربا ود لاصتا لحم یالاب تمسق رد و یناشیپ

 دناوتيم یتخس هب هژوس تیعضو نیا رد بیترت نیدب .تسا
 .دنک هدهاشم ار روزیتوئپیه تسد هناشن ای هبابس تشگنا کون

 دوش یم هداد تک رح فقوت نودب و یمئاد تروص هب هژوس رس
 طیارش نیا رد .دیازفایم وا یتحاران و درد هب دوخ نیا و

 : دنک یم نایب ار ریز بلاطم روزیتوپنیه



 مور وم ر شور تنایرب سپ ر تن مد د
۰. ۱ 

 ۴ ۰ حل یب
 اهک ار رس شخ

 از
 2 د ؛ تس تسو ریظن رتک | ت

 ڈر امن ض رضرعم هب مزیتونیه سنارفنک
 دزاذلگ یم شی
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 ءینک هاگن الاب هب رگا «نک هاگن نم تشگنا کون هب»

 تشگنا کون هب یتدم یارب «ینیبب ارم تشگنا کون یناوتیم
 هب رگا .ناخرچن یرگید هطقن هب ار تنامشچ و وش هریخ نم
 وت نامشچ هک ینک یم ساسحا «ینک هاگن نم تشگنا کون

 هب هظحل تیاهکلپ .دنوشیم رتهتسخ و هتسخ هظحل هب هظحل
 رد 6: دوش یم رت سک الو تندب رو تیک و نیگتس ؛هظحل

 تسد اب ؛تسا ندرک نیقلت لوغشم روزیتونپیه هک یلاح نامه
 و تکرح رگا .دناخرچیم ار هژوس رس موادم یتروص هب
 فرطرب یارب روزیتونپیه «دش هجاوم لاکشا اب رس شخرچ
 سکالیر هنیمز رد «ندرگ تالضع ضابقنا و یتخس ندرک
 همادا تروص نیا هب و هداد هئارا ار بسانم تانیقلت مه ندش

 ۰ دهد یم

 جیردت هب «یاهدش هریخ نم تشگنا هب هک روطنامه»

 و هتسخ - هتسخ یلیخ - یوشیم هدولآباوخ و جیگ

 کی هب و یدنبب ار نامشچ هک ینک یم وزرآ .هدولآباوخ
 هدش هتسب تنامشچ یدوز هب .یورب ورف نیریش و تحار باوخ
 باوخ کی ...یوریم ورف تحار و نیریش باوخ کی هب و

 بیترت نیا هب .«قیمع و نیریش باوخ کی ...تحار رایسب
 هک ینامز ات دهدیم همادا یظفل تانیقلت هئارا هب روزیتونپیه

 نامشچ هکنآ زا سپ .دورب باوخ هب و هدش هتسب هژوس نامشچ
 هب یاهقیقد دنج یارب نانچمه روزیتونپیه ءدش هتسب هژوس

 نایب هب عورش نآ زا سپ .دهدیم همادا وا رس نداد تک رح

 رتقیمع و قیمع ار هژوس هسلخ قمع ات دنک يم یظفل تانیقلت
 . دنک



- = 0 

 an سحب

 اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه یارب ییاهکینکت

 و رکتبم یاهروزیتونپیه زا یهورگ یدامتم نایلاس یارب

 ندرک مزیتونپیه یارب ییاهشور ندرک ادیپ هنیمز رد دنمشناد

 و تاقیقحت دنراد ییاونش تالکشم هک یدارفا و اونشان دارفا

 فزوژ یاهراکرضاح لاحرداما . دناهداد ماجنا یدایز تاشیام زآ

 یرتشیب رابتعا و ترهش زا یسیک زمیج و یکسنیل گیز

 لاکیتا سناودا هسسوم یاهروزیتونپیه زا ود نیا .دنرادروخرب
 یراکتبا یاهشور عادبا یارب شالت وترپ رد و دنتسه مزینونپیه
 رابتعا زا .یصصخت عماوج رد ناشراک یفرعم یارب ششوک و

 . دناهدش رادروخرب یصاخ

 یددعتم تاشیامن و اهینارنخس یسیک و یکسنیل کیز
 هژوس ناونع هب اونشان دارفا زا اهنآ رد هک دناهداد بیترت ار

 زا اکیرمآ روشک رسارس رد اههمانرب نیا .دناهدرک هدافتسا

 «تدالاگ جلاک هب فورعم نتگنیشاو نایاونشان جلاک رد هلمج

 یصصخت یاهنمجنا زا یخرب «دنلیرم تلایا نایاونشان جلاک

 ارجا یصصخت یاهیئامهدرگ زا رگید یرایسب و کروبوین
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 . دناهدش

 دنتسه صاخ یدرف یاهیگژ یو یضعب یاراد رفن ود نیا
 دوس اونشان دارفا اب ندرک راک یارب تایصوصخ نآ زا هک

 تسا اوتشان درف کی دوخ یسیک زمیج لاثم یارب . دنیوج یم
 و تکاس یایند رد و دنک یم یگدنز اونشان یرسمه اب هک
 هدیناسر نایاپ هب ار دوخ تالیصحت و هدرک دشر ادصورسیب
 هب تیسن و تسا یناوخبل رد داتسا و صصعختم وا .تسا

 ناشن دوخ زا یدایز ششوک و هقالع نایاونشان هب طوبرم لئاسم

 شزومآ داتسا و شترا گنهرس کی یکسنیل گیز . دهدیم
 ماظن هدایپ شزوما رد یماظن نیدایم رد دوخ رنه نیا زا و تسا

 داوم سیردت رد زین - نایوحشناد شزومآ رد اههاگشناد رد و

 و یسیک زمیح الف ی هدافتسا یبوخ هب ...و عونتم یسرد

 یاههرود زنورآ یراه یشزومآ هسسوم رد ود ره یکسنیل گیز

 گیز نینچمه «دنا هدیناسر نایاپ هب ار مزیتونپیه یصصخت
 مایلیو رتکد رظنریز اکیرمآ مزیتونپیه هسسوم رد یکسنیل
 .تسا هدید زین ار یفاضا یاهشزومآ زا یخرب هرود نایرب

 .تشاد هجوت نآ هب دیاب هک یمهم تاکن

 دارفا یارب مزیتونپیه شور کی یارجا و حرط یارب
 :تشاد هحوت ریز تاکن هب یتسیاب اونشان

 باختنا ار بسانم یطابترا دتم کی یتسیاب زاغآ رد ۱
 .درک رارقرب طابترا نایاونشان اب ناوتب نآ قیرط زا هک درک
 - هطساو کی قیرط زا اپ میقتسم - طابترا داجیا نودب اریز

 .تسا نکممریغ ؛ندرک مزیتونپیه
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 اههژوس رگید نوجمه اوتشان یاههزوس .راظتنا -۲

 رد دعب و دنشک یم ار یياههديدپ هچ راظتنا هک دننادب یتسیاب

 یبسانم تروص هب ات دور یم یتاراظتنا هچ اهنآ زا نیرمت نایرج
 راظتنا نیا اب طابترا رد بیترت نیا هب .دنهد ناشن لمعلا سکع

 . دی آیم دوجو هب اهنآ رد صاخ ساسحا کی

 دنراد زاین نایاونشان .نتفای نانیمطا و ندش عناق ۳

 لبق زا تسا نهذ زا رود رایسب اهنآ یارب هک یعوضوم هب تبسن
 رگید یاههژوس نوج نایاونشان .دنشاب هتشاد یفاک تاعالطا

 یارب فراعتم ریغ یاههدیدپ زا یخرب هک دنوش عناق یتسیاب
 هدامآ اهنآ اب ییورایور یارب ار دوخ دیاب هک دتفایم قافتا اهنآ
 زا

 ندرک مزیتوپنیه یارب .تاناجیف دیدشت و تیوقت 4
 .تسین ندش سکالیر ینالوط هرود کی هب یزاین اونشان دارفا
 کیرحت اهنآ تاناجیه یبسانم یاهتروص هب تسا مزال سکعرب
 طیارش «ندش عناق و راظتنا تلاح اب ماگمه ات دوش تیوقت و

 زا ار مزال ناجیه .دیآ دوجو هب ندش مزیتونپیه یارب یبسانم
 لباقم رد یرگید درف ًالبق هک دروآ دوجو هب ناوت یم قیرط نیا
 و فراعتمریغ یاههدیدپ وا ات دوش مزیتونپیه اونشان درف

 . دنک هدهاشم دوخ مشچ اب المع ار یمزیتونپیه طیارش بیجع

 هراشا نابز قیرط زا هزوس و روزیتونپیه نیب طابترا
 اب روزیتونپیه رگا .تسا ریذپ ناکما ذغاک و دادم ای یناوخبل

 زا ار راک نیا دتاوت یم « دشابن انشآ نایاونشان اب هملاکم هوحن

 «ییاونش تردق طبار ٍدرف نیا رگا .دهد ماجنا طبار کی قیرط
 رک ذ یاههار زا ار نایاونشان اب طابترا داحیا ییاناوتو ییای
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 رایسب یاهکمک دناوت یم یطیارش نینج رد «دشاب هتشاد هدش

 اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه یاتسار رد روزیتونپیه هب یدایز
 . دهد هئارا

 :دیدپ اب یدربراک و یلمع یتروص هب هکنآ یارب
 یاهمانرب حرشهب «دیوش انشا اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه

 2م ۰ 4

 نایرج رد یسيک زمیج و یکسنیل گیز هک ميزادرپ یم

 لاکیتا سناودا تیعمج ؛نایلاس نویسناونک نیمهدزیس
 4 و ھ ۰

 .دندرک ارجا نتگنیشاو رد مزیتونپیه

 :نایرج حرش
 هتسشن سنارفتک رالات ولج فیدر رد اونشان ناوح هدزیس

 اونشان دارفا و راضح لباقم رد و هنحص یور رد یسیک .دندوب

 و تفرگ رارق نوفورکیم یوربور یکسنیل گیز .تشاد رارق
 ره زاغآ رد لومعم تروص هب هک درک داريا یهاتوک ینارنخس

 هیجوت نآ زا فده و ددرگ یم داریا مزیتونپیه هسلج

 رثارب هک تسا اهنآ نهذ زا تسردان راکفا ندودز و نایچاشامت
 نیا هراشا نابز قیرط زا یسیک .تسا هدش لصاح اهیزومآدب
 .درک همجرت نایاونشان یارب ار بلاطم

 نیا یارب .دوب اونشان دارفا رد راظتنا داجیا یدعب ماگ

 دارق یکسنیل گیز لباقم رد هژوس ناونع هب یسیک روظنم
 زا یریذپ نیقلت نومزآ دنچ ءادتبا یکسنیل گیز - .تفرگ
 نامه رد .درک ارحا یسیک یور رب ار اهتسد ندش لفق هلمج

 یارب هراشا نابز اب ار قوف لامعا هحیتن و نایرح یسیک لاح
 .دومت همجرت افشان نایحاشامت



 یسیک ندرک مزیتونپیه لوفشم یکسنیل گیز گنهرس تسار تمس الاب ریوصت رد

 تروص هب مه یسیک و تسا یسمل یاهساپ و تاک رح «اهتسژ زا یخرپ کمک هب
 اونشان نایجاشامت یارب ات دهد یم ناشن تبثم لمعلا سکع وا هب زیمآ قارغا و شیامن

 یور رب راشف اب یکسنیل گیز هکنآ زا سپ پچ تمس ریوصت رد . دشاب کرد لباق

 نیرضاح یارب نوفورکیم اب ؛تسا هدیناباوخ یلدنص یور رب الود ار وا یسیک تشپ

 .دنک یم نایب ار علف تاخیر یلجم زد



 ۱:۷ اونشان دارفا ندرک مزیتونپیهیارب ییاهکینکت

 یسیک ندرک مزیتونپیه لوغشم یکسنیل گیز نآ زا سپ
 ای سامت قیرط زا معا) ساپ زا رتشیب راکنیا یارب و دش
 هب هنابلطواد یسیک نايم نیا رد .درک هدافتسا (یسامتریغ

 ناشن دوخ زا ار بسانم لمعلاسکع زیمآقارغا یتروص
 یسیک یناشیپ هب یکسنیل گیز هک ینامز لاثم یارب .دادیم

 درک یم رامخ و تلاحیب ار شنامشچ ًاروف وا « دزیم یاهبرض
 ناشن دوخ زا ار ندش هدولآباوخ زا یشان یاهدمایپ و راثآ و

 یاهکلپ یور رب هبرض دنچ یکسنیلگیز هک یماگنه .دادیم

 دنچ هکنآ زا دعب و تسب ار دوخ نامشچ وا «دروآ دراو یسیک

 مخ ولج هب شرس یو «دمآ دراو یسیک هناش یور رب هبرض

 رتشیب و رتشیب یسیک رس «اههناش یور رب رتشیب راشف اب .درک

 رارق اهوناز یالاب رد هرخالاب ات دش مخ شیاهاپ یور هب
 دوب هدش هداد شزومآ یتروص هب یسیک هک تسا حضاو .تفرگ
 دارفا ربارب رد یاهنوگ هب ار زیمآقارغا یاهلمعلا سکع نیا ات

 هب راظتنا نیا زین اهنآ رد ات دراذگب شیامن ضرعم هب اونشان
 . دننک لمع تروص نامه هب مه وا لباقم رد ًادعب هک دیآ دوحو

 رد و درک دنلب ار یسیک رس عقوم نیا رد یکسنیل گیز

 نیا یسیک رس ندرشف اب سپس . داد رارف یداع تیعضو

 نآ رد یتسیاب وا رس هک دروآ دوجو هب ناگ دننیب رد ار ساسحا
 یور رب ار دوخ تسد فک یکسنیل گیز .دنامب یقاب طیارش
 تسوپ یور رب ار شاهناشن تشگنا سپس «داد رارق یسیک رس

 نامشچ «الاب فرط هب ندروآ راشف اب و تشاذگ یو یناشیپ
 الاب زا ساپ کی اب یهاتوک تدم زا سپ و درک زاب ار یسیک
 ار وا نامشج «دش هداد یسیک نامشح یور رب هک نییاپ هب
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 رارکت راب دنچ اهمشچ نتسب و ندرک زاب لمع .تسب هرابود
 دیک اقلا ار رواب نیا اونشان دارفا هژیو هب رظان دارفا رد ات دش

 نامرف ای مایپ یمزیتونپیه یاههزوس هب ناوت یم قیرط نیا زا هک
 .دندنبب ای و هدرک زاب ار دوخ نامشح هک داد

 پچ تسد نیتسآ نتفرگ اب یکسنیل گیز نآ زا سپ
 زا تسد نیا هک درک ءاقلا هدننیب رد ار روصت نیا ئشیک

 تا سس کیل کنز تا هده نک واک چ

 لصفم یک دنا و دیشک ار نآ یمک و درک دنلب ار یسیک تسار
 هب نارگاشامت رد ار روصت نیا و داد راشف ار وا جنرآ و هناش

 .دوش کیتپلاتاک و مکحم یتسیاب تسد نیا هک دروآ دوحو

 هب هبرض دنچ اهنت تسد ندش لش یارب یکسنیل گیز هاگنآ
 .درک دراو نآ فلتخم یاهتمسق یور رب هدنک ارپ تروص

 ار یدردیب و یسحیب ۀدیدپ هکنآ یارب یکسنیل گیز

 رب ییاههبرض ینارود تروص هب «دروآ دوجو هب یسیک رد
 تسد هب سیلآ سنپ نتخیوآ اب سپس و دز وا دعاس تشپ

 يلمعلا سکع ندش سحیب لیلد هب هژوس هک داد ناشن یسیک
 رثا ندرب نیب زا یارب یکسنیل گیز .دهدیمن ناشن دوخ زا

 تشپ راب دنچ دوخ تسد (فک ای) ناتشگنا کون اب یسحیب
 نداد تک رح اب یسیک دعب هب نآ زا .داد شلام ار یسیک دعاس

 . دهد یم باوح ک اندرد یاهک رحم هب دوخ تسد

 غاونا زا یرایسب ناوتیم دادادخ شوه زا هدافتسا اب

 دوجو هب هنوگ امعم تانیقلت نیا اب ار یمزیتوپنیه یاههدیدپ
 یتاظحل یارب هک دراد دوجو ناکما نیا دراوم یخرب رد .دروآ

 هتخت کی یوررب هک یتشاددای قیرط زا و درک ر ادیب ار هژوس



 یور رب ار یسپلاتاک داجیا تست یکسنیل گیز گنهرس

 عقاو رد .دراذگ یم شیامن ضرعم هب یسیک تسار تسد

 نقمک لیاسو اب قاتسا ی دار ر داف یار قاف کی دون یسیگ

 .تسا نارگید اب یمالک هطبار یرارقرب هب رداق ییاونش
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 دروم میهافم و بلاطم تسا هدش هتشون ذغاک کی ای و هایس

 یرادیب عقوم رد هک تسا حضاو .درک ءاقلا وا هب ار زاین

 بلاطم زین هراشا نابز اي یناوخبل قیرط زا ناوت یم نینچمه
 تاتیقلت دربراک لداعم عضو نیا . دنامهف هزوس هب ار زاین دروم
 .تسا یداع یاهناسنا رد مزیتونپیه زا لبق

 اب یکسنیل گیز «یشیامن مزیتونپیه زا هلحرم نیرخآ رد
 لباقم رد سپس .درک زاب مه زا ار یسیک یاهکلپ تشگنا
 هب تسد اب و دز نکشب دنچ شناتشگنا اب وا هدش زاب نامشچ
 باوخ زا ار یسیک بیترت نیا هب و داد ساپ الاب فرط
 .درک رادیب یمزیئونپیه

 یاههبرض ندز نوچ زین یرگید لاکشا هب یکسنیل گیز
 هب کیلبمس و هتسهآ یاهیلیس ندز ای و هناچ یور رب مارآ

 .دنک رادیب باوخ زا ار یسیک تسناوت یم «تروص

 همانرب یارجا هوحن

 تانیقلت مقاو رد ءدش نایب نیشیپ یاهتمسق رد هک هجنآ

 هئارا زا فده و دندشیم یقلت مزیتونپیه تلاح داجیا زا لبق

 و داجیا اونشان یاههژوس رد رکفت نیا هک دوب نآ قوف تانیقلت

 یناراظتنا هج ندش مزیتونپیه زا سپ اهنآ زا هک دوش تیوقت

 شیازفا هب بلاطم نیا نتفای یهاگآ رگید یوس زا .دوریم
 . دیازفایم تالاح نیا کرد یارب نانآ ینورد ناجیه حطس



 تست تسا وا دوخ رسمه هک اونشان دارفا زا یکی یور رب یسیک

 ای یریذپ نیقلت نومزآ کی هک ار ولج فرط هب طوقس

 .تسا هتشاذگ شیامن ضرعم هب «تسا یری ذپ مزیتونپیه



 ۱۵۳ اونشان دارفا ندرک مزینونپیه یارب ییاهکینکز

 و دنتفر هنحص یور رب اونشان ناوح ۱۳ مامت مقوم نیا رد

 رد نتفرگ رارق زا سپ زین یسیک .دنتسشت یلدنص یور رب

 هلمج زا یریذپ نیقلت یاهتست عاونا شیامزآ لوغشم اهنآ لباقم

 «بقع فرط هب ای ولج فرط هب طوقس «لوروش لودناپ تک رح

 هب یبوخ هب اههزوس مامت .دش ناشیا یور رب ...و تسد زاورپ
 گیز طسوت ار اهنآ ماجنا هوحن البق اریز «دنداد باوج اهتست

 ماجنا عقوم رد .دندوب هدرک هدهاشم یسیک یور رب یکسنیل

 تبحص اههژوس اب هراشا نابز اب اهنت هن یسیک «تاشیامزآ

 رد نیرضاح هب باطخ ار یبلاطم دنلب یادص اب هکلب «درک یم
 .دنريگ رارق راک نایرج رد زین اهنآ ات درک یم نایب سلجم
 لیلد هب اهنت هن دمآ تسد هپ تاشیامزآ زا هک یبلاج هحیتن

 زین اهنآ ینس تیعقوم هکلب ءدوب اههژوس هب بوخ یهد شزومآ
 لاس ۲۰ ریز و ناوج «اههژوس مامت .دوبنریثأتیبرما نیا رد

 یبوخ هب ار تسد زاورپ تست اههژوس مامت هک احنآ زا . دندوب

 لاح رد تارییغت یخرب عقاو هب هک دندوب هدش عناق « دنداد ماجنا

 نانیمطا روزیتونپیه دعب هب نامز نیا زا .دنتسه نتفرگ ترو

 . دریگ یم تروص یبوخ هب زونپیه نایرج هک تفاب
 ناونع هب ار ناوج رسپ کی یکسنیل گیز نآزا سپ

 زا هدافتسا هلمج زا یصوصخم یاهتسژ اب و درک باختنا هژوس
 .داد رارق مزیتونپیه یاقلا ریثأت تحت ار وا نداد ساپ

 دوب ییاوج هب هباشم و بوخ رایسب هژوس لمعلاسکع
 گیز نآ زا سپ .دوب هداد ناشن یکسنیل گیز لباقم رد یسیک

 یسیک یور رب البق هک ار یمزیتونپیه یاههدیدپ مامت یکسنی

 وا یلمعلاسکع .درک رارکت هژوس یور رب «دوب هداد ماجن
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 نازیم یمزیتونپیه هسلخ طیارش رد هک اجنا زا .دوب بوخ رایسب

 بولطم یاهشنک او «دباییم شیازفا ساوح تقد و تیساسح
 هقالع و قایتشا «اونشان دارفا هیقب .دوبن راظتنا زا رود هزوس
 دننامه اونشان یاههژوس . دنتسیرگنیم هنحص هب یاهداعلاقوف

 :دهاشم زا سپ «ییاونش تردق یاراد و یلومعم یاههزوس
 یرتمک نامز تدم رد و یگ داس هب «ناوج رسپ ندش مزیتونپیه

 یبلاج یاههمانرب ماجنا هب قایتشا اب یسیک نآ زا سپ
 رد ار اونشا یاههژوس زا رگید یکی لاثم یارب .تخادرپ

 ًامیقتسم هک تساوخ وا زا و دناشن یلدنص یور رب دوخ لباقم

 و هراشا نابز کمک هب نآ زا سپ .دوش هریخ شنامشچ هب
 شیامزآ هژوس یور رب ار اهتسد ندش لفق نومزآ بل تکرح

 ار شیاهتسد و ناتشگنا هک تساوخ هژوس زا یسیک .درک
 :هک تفگ وا هب هراشا نابز اب نآ زا سپ و دنابسچب مه هب ؛ مکحم

 1 ار تیاهتسد یناوت یمن رگید وت و مرامشیم هس ددع ات نم»

 اب .درک ندرمش هب عورش یسیک نآ زا سپ ر .«ینک زاب مه

 زگیادکب زا ا شیاهتسد تسناوتن هزوس ا نتفای نایاپ

 . دش هدز تريح و توهبم هحیتن رد دنک ادح

 تبون هب اررفندنج یسيک و یکسنیل تا عقوم نیارد

 اهنآ یوررب ار یمزیتوپنیه یاههدیدپ عاونا و دندومن باعتتنا

 عیرس لمعلا سکعو اهکینکت دربراک تلوهس .دندرک شیامزآ
 ندرک رادیب یارب .دوب هجوت لباق و بلاج ًاعقاو اههژوس لماک و
 نامشچ تشگنا اب کیهب کی و بیترتهب یسیک «اههژوس
 مشچهب ای و دادیم ساپ الابهب نییاپزا و هدرک زاب مهزا اراهنآ

 .درک یم توف اهنآ زاب همین



 .دنک یم مزیتونپیه ار وا سپس و هدرک هدایپ اونشان

 = کی ت ادتبا هراشا نابز زا هدافتسا ای یسیک یور رب ار اهتسد ندش لفق
 هر وس
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 هریخ یسیک نامشچ هب هژوس هک یلاح رد هظحل نیا رد

 مه زا شیاهتسد نوچ تفگ هژوس هب هراشا نابز اب وا «دوب هدش

 هپ و هدیبسچ مه هب زین شیاهکلپ یدوز هب «تسا هدشن ادح

 هب الاب زا ساپ دنچ اب یسیک عقوم نیا رد .دور یم ورف باوخ
 ندش مزیتوئپیه اب .درب ورف باوخ هب یتحار هب ار هزوس نییاپ
 کی ضرع رد و تفر رگید یاهژوس غارس اب یسیک «هژوس
 تسیب زا رتمک رد بیئرت نیدب .درک مزیتونپیه زین ار وا هقیقد
 . دندش مزینونپیه یسیک هلیسو هب رفن هدزاود هقیفد



  I ۶یک 39۳ . 4

 تیلاعف رگناشن هک ار لوروش لودناپ دوخ هب دوخ تک رح تست یسیک الاب لکش رد

 . دراذگ یم شیامن ضرمم هب اونشان یاههژوس زا یهورگ یور رب تسا روتوموئدیا

 هداد ناشن اهتسد طوقس و دوعص نومزآ اونشا دارفازا یدادعت طسوت نیئاپ لکش رد

 رظندروم خساپ اههژوس مامت اهنومزآ نیا رد هک دوب نیا هجوت نایاش هتکن .دوش یم

 .دندرک هئارا ار ناگ دننک شیامزآ



 ۱۵۹ اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه یارب ییاهکینک

 یمالک ر یغ یاهراطخا ای میالعزا ییاهلاثم

 هک دنوشیم یفرعم یمالک ریغ میالع زا یخرب اجنیا رد
 هدافتسا دروم دنناوت یم اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه عقوم رد

 هنری نار

 هب الاب زا اهمشج یور رب ؛اهمشج نتسب یاقلا یارب ۱
 دننام - تسار هب پچ زا نداد ساپ یهاگ .دیهدب ساپ نییاپ

 اهمشچ یدوز هب - لیبموتا یولح هشيش نک کاپ فرب تکرح

 نییاپ هب الاب زا ساپ ود اي کی طیارش نیا رد و هدرک هتسخ ار

 . دوش یم عقأو رثزم رتهب
 زاب ار شیاهمشج هک دینک راطحخا هژوس هب هکنا یارب ۲

 تشگنا اب «دنامب یقاب زونپیه تلاح رد نانجمه یلو دنک
 . دیزاس لیامتم بقع تمس هب راشف اب ار وا رس یمک ینایم

 تروص هب یمزیتونپیه هسلخ ندرک قیمع یارب ۳
 .دینک دراو راشف هزوس یاههناش یور رب بوانتم

 وا هب و دینک قیوشن ار هژوس دیهاوخیم رگا ۶
 اب هداس تروص هب «دنک یم یراکمه یبوخ هب هک دینامهنب

 هژوس رگا .دیهدب تسد وا اب ای و دینزب وا تشپ هب تسد فک
 کی هناشن تشگنا اب تسش تشگنا ندنابسح اب «تسا رادیب

 یلیخ ای 0.۸. هژاو ففخم هک دینک مسجم اضف رد ار )
 .تسا بوخ

 تروص هب یسیلاتاک ای ینالضع دامحنا داجیا یارب ۵

 رارق میقتسم و تسار ًالماک هک یلاح رد ار هژوس تسد یاهداس

 . دیربب نییاپ و الاب هب «تسا هتف
 «یسپلاتاک تلاح زا ندش جراخ و یتسس داجیا یارب 7
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 هک دیهد راشف یروط و هدرک سمل تسد اب ار هژوس ناتشگنا

 . دیهد یم شلام ار یریمخ ییوگ
 ندرک مزیتونپیه دننام نایاونشان ندرک مزیتونپیه یارب

 هژوس یاهتسد ناوت یم «یداع دارفا رد مالک زا هدافتسا نودب

 تیعقوم . دینک داحیا یتارییغت اهنآ تیعضو رد و هدرب الاب هب ار

 لاثم ناونع هب .دیهد رییغت ار ناتشگنا نتفرگ رارق لکش و

 هدرب الاب هب ار تسد کی « «دینک تسار و مخ یمک ار ناتشگنا
 رگید یتیعضو رد هداعلاقوف هحوت و تقد اب ار رگید تسد و

 .دینک مخ یمک ار یرگید و دیشکب ار تسد کی «دیهد رارق

 ؛دنک یمن کرد تاکر ح نیا ماجنا زا ار امش دصق هک هژوس
 مزیتونپیه دصق لامعا نيا ماجنا اب امش هک دنک یم روصت

 .دیراد ار وا ندرک

 رثوم رایسب زونپیه تلاح شیادیپ رد راظتنا ِتلاح نیا

 بیرغ و یداعریغ تیعضو کی رد هژوس یتدم یارب رگا .تسا

 .تسا هدش مزیتونپیه وا هک تسا نآ ةناشن «دنام یقاب

 رد (اونشان درف کی صوصخ هب) درف کی هکنآ یارب ۷
 اب امش یسح سامت یعون هب دیاب دیرادیم هگن زونپیه تلاح
 یطابترا لاناک نیرتهب نایاونشان رد هسمال سح .دوشن عطق وا

 هژوس رس ای هناش يور رب ار ناتتسد امش رگا نیاربانب .تسا
 رگ. کا ۱

 ین دم یارب ار (ییاونش سح یاراد) یداع هژوس کی دیهاوخب

 کی ددع زا هک دینک شهاوخ وا زا تسا یفاک «دیراذگب اهنت
 . درامشب سوکعم تروص هب ار دص ات

 ندش رادیب رد اونشان دارفا هژیو هب اههژوس یهاگ ۸
 هسلخ تلاح رد نانجمه هک دنلیام و دنهدیم ناشن ریخت



 ۱۹۱ اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه یارب ییاهکینکت

 ندرک رادیب یارب هار نیرتتحار دراوم نیا رد .دننامب یقاب
 هدرک زاب مه زا تشگنا اب ار اهتآ نامشج هک تسا نآ اههژوس

 . دینک توف اهنآ نامشچ هب و
 کی رگا هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ نایاپ رد

 هن «دریگ ارف یبوخ هب ار اونشان دارفا اب راتفر لوصا روزیتونپیه
 رداق هکلب «دنک ارحا و حرط ار یدایز تاراکتبا دناوت یم اهنت

 یاهشور زا زین اونش دارفا ندرک مزیتونپیه یارب هک دش دهاوخ
 هدافتسا اونشان دارفا صوصخم مالک نودب ندرک مزیتونپیه

: 
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 ندرک یطرش هژیو کینکت کی

 یتانیقلت نآ یور رب هک ماهدرک هیهت یتوص راون کی نم

 طبض « دهدیم شوگ نآ هب هک یسک ندش یطرش و قیمع یارب
 زا یخرب هک دوب نآ یراون نینچ هئارا زا نم فده .تسا هدش

 نارامیب نامرد یارب مزیتونپیه زا هک ناکشزپنادند و ناکشزپ
 ندرک قیمع فرص ار یدایز تقو «دننک یم هدافتسا دوخ

 و ینامرد داصتقا اب ریاغم رما نیا هک دننک یم نارامیب هسلخ

 زا ندرک هدافتسا اب اما .تسا کشزپ کی یلغش صاخ طیارش

 و یلمع جیاتن .دوشیم لح تالکشم نیا «نم یادص راون

 لاح رد هک تسا ناشخرد و بوخ نانجنآ راون نیا یدربراک

 هسلخ ندرک قیمع یارب هرمزور روط هب ار نآ نم رضاح
 رد .منک یم هدافتسا نآ زا زین دوخ و مربیم راک هب نارامیب

 هدافتسا یتوص راون نیا زا یدصق نامه هب تسرد نم عقاو

 .مرب یم راک هب منارامیب یارب ار نآ هک منک یم

 نیا ندرک طبض زا فده هقیقد مین دودح رد راون لوا رد

 و ندش قیمع شور نا زا سپ هلصافالب و تسا هدش نایب راون
 رک ذتم هژوس هب راون هلمج نیرخآ .تسا هدمآ ندرک یطرش
 رگنامرد کف فرات ابن یی اوا ل نیا هک دوش یک
 . دهد ارف شوگ دوخ

 کشزپ «توصطبض هاگتسد زا قوف هلمج شخپ اب
 .دنک یم نایب رامیب یارب ار دوخ ینامرد تانیقلت رگنامرد
 درف «دوشيم شخپ نم رتفد رد راون نیا هک یماگنه

 ««کشزپ» زا هدنیوگ روظنم هک دنک یم روصت هدننک هعحارم

 یارب ار زایندروم بلاطم مناوت یم نم طیارش نیا رد و متسه نم



 ۱۳ اونشان دارفا ندرک مزیتونپیه یارب ییاهکینکت

 !.منک نایب وا

 قیمع یارب زین نارامیب دوخ طسوت دناوت یم راون نیا
 نیا نایاپ رد .دریگ رارق هدافتسا دروم «ندش یطرش و ندش
 «کشزپ هب ار یمزیتونپیه طابترا اي «تروپار» ناوت یم راون

 یتسیاب تروص نیا رد و درک لوحم هزوس دوخ ای و رگید درف

 . دوش هدروآ راون نایاپ رد ندش رادیب تهج مزال تانیقلت
 رامیب هک دراد ار ییآراک نیرتشیب راون نیا یطیارش رد

 یلمع و تسرد تروص هب و هدش مزیتونپیه کشزپ طسوت البق
 ". دشاب هدش یطرش مزیتونپیه دوخ هنیمز رد تیلباق بسک یارب

 هدافتسا ینامرد مزیتونپیه زا دنناوت یم لاکیدم اراپ لغاشم زا یخرب اکیرمآ رد ۱

 .«مج ر تم .دننک

 تارطخ و اهتیدودحم ؛لامعتسا دراوم هنیمز رد رتشیب تاعالطا بسک یاربآ
 باتک ۱۹ ات ۱۹۲ تاحفص هب مزیتونپیه رد یتوص یاهراون درپراک

 هک «نایلامح اضر رتکد همجرت دنلتراه رتکد فیلأت ۰« دنلتراه مزینونپیه»
 دوخ یریگارف ًانمض .دیئامرف همجارم ؛هدش رشنم قحلا لامج تاراشتنا طسوت
 یتروص هب «تسا فیلأت تسد رد هک یرگید باتک رد قیمع و عیرس مزیتونپیه

 مجرتم .تسا هدش نایب روصم و حورشم



 ت ۵ هک

 ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی

 قمع هب ندیسر تهج ندش یطرش یارب یتوص راون نیا
 رهاب یتسیاب هژوس ادتبا رد .تسا هدش هیهت هسلخ زا یرتشیب

 رارق یمزیتونپیه هسلخ رد «دنادیم حالص کشزپ هک یشور

 رارق تهح وا ندش یطرش یارب راون نیا نآ زا سپ و دریگ

 اب .دریگ رارق هدافتسادروم قیمع سنارت کی رد میرس نتفرگ
 9 جلاعم کشزپ ةفیظو نیا «ینامرد تایلمع نتفای نایاپ
 «دنادب حالص کشزپ رگا .دنک رادیب باوخ زا ار رامیب

 رد یتانیقلت هک دنک شخپ ار راون زا ییاهتمسق اهنت دناوت یم

 نیدب و دهدیم هئارا رامیب هب ندش یطرش و ندش قیمع هنیمر

 نیاربانب .دنک یراددوخ راون رگید یاهتمسق شه زا بیترت
 :منک یم بلج راون یلصا تمسق هب ار امش هجوت

 عضو رد و یاهدش سک الیر یعوبطم تروص هب وت الاح»
 کی یور رب هک دنک یمن یقرف .یاهتفرگ رارق یتحار رایسب

 هدیشک زارد هنیاعم تخت یور رب ای و هتسشن یلدنص ای لب

 ار تدوخ یناوتیم هک اجنآ ات هک مهاوخیم وئزا نم .یشاب
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 ,.راذگب دازآ الماک ار تیاهاپ ...ینک مارآ و سکالیر

 رازآ الماک ار تیاهتسد و اهوزاب ...نک لش الماک ار تیاهنار
 تروص هب دیابن ار تیاهتسد «یاهدیشک زارد رگا ...راذگب

 و لش ار اهنآ ...یهدب رارق تاهنیس ای مکش یور رب مطاقتم

 رارق یلدنص کی یور رب رگ ا ...هدب رارق تندب رانک رد تحار

 لبم هتسد اي تیاهنار یور رب تحار ار تیاهتسد .. .یاهتفرگ

 هک دوش یم شخپ یمناخ یارب راون نیا رگا ...راذگب یلدنص
 و اهنار یتسیاب ...هتفرگ رارق هنانز هنیاعم تخت یور رب

 رد ار دوخ یاهاپ زاین تروص رد و دنک لش ًالماک ار شیاهاپ
 ؛هدش هتفرگ رظن رد اهاپ رارقتسا ای تحارتسا یارب هک یلحم

 و ندب رانک رد یتسیاپ اهتسد دراوم نیا مامت رد .دهدب رارق
 .دشاب هتفرگ رارق دازآ و لش ًالماک «نآ اب یزاوم

 شوگ هب مه یرگید گنهآ «نم یادص ندینش اب هارمه
 موسنورتم یاههبرض کیت کیت یادص هک دروخیم وت
 نم هظحل نیا رد ...تعاس یادص لثم ییادص .تسا یکیرتکلا

 هبرض ۷۹ هک ماهدرک میظنت یتروص هب ار اههبرض نیا تعرس

 دارفا ضبن اي بلق نابرض یواسم یتعرس ...دزاونیم هقیقد رد

 منک یم تبحص وت اب نم هک یتروص هب و نامز رذگر د .. .یداع

 نیا نابرض .. .یوشیم رت سک الیر و سک الیر جیردت هب وت و
 ٩۸ یتح و ۷۲ -۷4 هب ....دوشیم رتهتسهآ و دنک مه مونورتم

 سک الیر وت هک روطنامه عقاو رد .. . دسر یم مه هقیقد رد هبرض

 گنهآ نیا نابرض سناک رف اي تعرس ...یوش یم رت سک الیر و
 نابرض تعرس طیارش نیا رد ...دوشیم رتهتسهآ و دنک مه

 :تسا ملاس دارفا رد ضبن نابرض تعرس زا رتدنک مرنورتم نیا



 تن ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی

 شوگ مونورتم نیا یادص هب وت هک یطیارش رد تسا حضاو
 تحت مه ار وت هاگ ادوخان ریمض مونورتم یادص ...یهد یم

 ییاونمه کی یکیزیف نیناوق قباطم و ...دهدیم رارق ریثأت
 دنک مونورتم تاناسون دادعت رگا نیاربانب .. .ددرگ یم داحیا

 و هتشاذگ ریثأت مه وت هاگ ادوخان ریمض رب یدنک تا دوغ

 ضبن نایرض تعرس ندش دنک نیا ... دنک یم رتدنک ار نآ

 و دهدیم رارق ریثأت تحت مه ار وت ینامسج یاهتیلاعف ریاس

 .دنک یم رتسکالیر و رتمارآ ار وت ندب یاهتمسق مامت
 ینالضع یاهرات مامت ...یوش یم رت سک الیر وت هک روطنامه

 وت ندب یاهتمسق مامت ...دوشیم رتمارآ و رت لش مه وت دوجو
 گنهآ نیا زا وت ندب یاهتمسق مامت .... دنوشیم مارآ و لش

 ,۰-. دوش یم رتقیمع و رتدنک وت سفن متیر ...دنک یم تیعبت

 رت مارآ و رتدنک مونورتم دیدج گنهآ اب مه وت ضبن نابرض
 باوخ کی رد رتشیب و رتشیپ مه وت بیترت نیا هب ... دوشيم
 .یریگ یم رارق مارآ و قیمع یمزیتونپیه

 نم نیاربانب ...یاهدش رتمارآ یلیخ وت هظحل نيا رد

 رب ار نآ و هدرک رتدنک ار مونورتم یاههبرض گنهآ مناوت یم

 و رتشیب وت اب الاح نم .منک نازيم هقیقد رد هبرض ۷4 یور

 و مارآ هظحل هب هظحل وت بیترت نیا هب ...منک یم تبحص رتشیب

 و مارآ وت هک یعقوم رگید هقیقد ود یکی ...یوش یم رتمارآ

 رد هبرض ۷۲ هب مه ار مونورتم نابرض دادعت ...یدش رتمارآ
 نابرض اب اههبرض نیا بیترت نیا هب ... .مهدیم لیلقت همیفد

 باوخ کی هب هجیتن رد و دنوشیم گنهامه وت بلق

 .یسر یم یرتقیمع یلیخ یمزیتونییه
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 زکر مت تتسد و وزاب یور رب هک مهاوخیم وت زا الاح

 طیارش کی رد تعمد هک یک یم ساسحا نالا..ینک
 تناتشگنا یور ...تسا هتفرگ رارق یقیمع شمارآ و تحارتسا
 ...نک تحار و سک الیر «لش ًالماک ار اهنآ ..-نک زکر مت
 را ..تیوزاب و جنرا ...تدعاس .. .تتسد چم .. .تتسد فک

 تسد ود ره نالا .. .سک الیر سک الیر .. .تحار ِتحار ...لش

 یلیخ نالا وت ٠. سا هد گس و تکل .لش ًالماک وت

 کی اهنت الاح ...ینک یم سح ار تیاھتسد دوجو رتمک
 لماک رگا ...یراد ار تیاهٹسد زامهیم ینیگنس ساسحا

 لصا تسا نکمم ... دنشاب هدش سکالیر و نیگنس تیاهتسد
 ...نکب رکف تیاهاپ هب الاح ...ینکن مه ساسحا ار تیاهتسد

 لش ار تیاهاپ فلتخم یاهتمسق جیردت هب و یگتسهآ هب
 وت ... دناهدش تخرک و لش الماک تیاهاپ تالضع نالا ...نک
 تیاهاپ رد ار ضابقنا و شنت ساسحا نیرتکچوک ًالصا رگید

 .۰«نک اهر و لش هلماک ار اهتمسق نیا یک یھ ساسحا

 راذگب ...دنوش تحار و لش تیاهاپ یاههلضع ڈلماک راذگب
 ...دنوش تخرک و لش ًاقیمع و الماک تیاهاپ یاهتمسق مامت

 هبرض ۷۲ هب ار مونورتم نابرض هک یاهدش هدامآ وت نالا

 ون ضبنو بلق نابرض جیردت هب بیترت نیا هب ...مناسرب هقیقد رد

 وت باوخ هحیتن رد ... دنوش یم گنهامه مونورتم نابرض اب مه

 یلیخ ...تحار یلیخ باوخ کی ... دوش یم زتقیمعو قیمع مه

 یاههبرض دادعت اب وت لبق نابرض بیترت نیا هب ...قیمع
 ریمض بیترت نیا هب ...تسا هدش اونمه و گنهامه مونورتم
 تهاگ ادوخان ریمض اب و رت عیطم «رتمارآ هظحل هب هظحل وت هاگآ



 ۱1۹ ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی

 ... رت لبنت وت هاگ ۲ ریمض هظحل هب هظحل . دوشیم رت گنهامه

 و دوشیم رترود و رترود وت یهاگ آ حطس زا و رتهدولآباوخ
 ورف یرتمارآ و رتقیمع یمزیتونپیه باوخ کی رد مه تدوخ
 *یور یم

 میظنت هقیقد رد هبرض ۷۰ تلاح رد ار مونورتم نم الاح
 هبرض ٩۸ هب ار نآ یاههبرض دادعت یتاظحل زا سپ ...منک یم
 رتدنک ار نابرض نیا دادعت نم هک ردقره ...مناسر یم هقيقد رد

 ورف یرتقیمع و قیمع هسلخ کی رد مه وت «منک رتدنک و
 و قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی رد بیترت نیا هب ...یوریم
 ماست هک ینکیم ساسحا ...یریگ یم رارق یرتهدرتسگ
 هتفرگ رارق یرتهب و رتشیب شمارآ کی رد وت ینالضع یاهرات
 تیاهاپ و اهتسد یور رب هک نک رکف یاهظحل هب الاح ...تسا
 «سکاالیر «مارآ اهنآ ردقنآ طیارش نیا رد ...یدرک زکر مت
 یتسرد هب نالا وت هک دناهدش هدولآباوخ و نیگنس «لش

 وت .دناهتفرگ رارق یتلاح هچ رد اهنآ هک ینک رکف یناوت یمن
 .یاهدش سکالیر و هدولآب اوخ ًادیدش هک یتک یم ساسحا

 رود زا هک نک شوگ ییاهادص هب منک یم شهاوخ الاح
 تسا نکمم ...دنسریم وت شوگ هب نابایخ و هچوک زا و
 اهادص نیا هب تبسن ...یونشب رواجم قاتا زا ار ییاهادص
 یاهبذاج و تیمها وت یارب اهادص نیا ...شاب توافت یب الماک
 ...یوش یمن اونشان یوشیم مزیتونپیه وت هک ینامز ...دنرادن

 رد یلو ...یونشن ار رگید یاهادص هک درادن یلیلد نیاربانب

 نیا ...یوشیم هجوتیج اهنآ هب تبسن ًالماک وت طیارش نیا
 ردقره ... دنوشیم تیمها یب رایسب وت یارب اهفرح و اهادص
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 نیا ک یک یم ناجا: دوج یو یی وت هتبلخ قمع
 .دنسر یم وت شوگ هب یرترود و رود طاقن زا اهادص

 رت هتسهآ و رتدنک ار مونورتم نابرض دادعت نم الاح

 رارق یرتقیمع و قیمع باوخ رد وت طیارش نیا رد ...منک یم
 هقیفد رد هبرض ۹۰ هب اههبرض دادعت الاح بک یه

 رت سکالیر و رتمارآ یلیخ وت ندب طیارش نیا رد ... دنسریم
 و رتمارآ یلیخ تندب هک ینک ساسحا تسا نکمم ... دوش یم

 طرارش رد دارفا زا یخرب هک یتروض رد ...تسا هدش رفیگتس
 ...تسا هدش کبس یلیخ ناشندب دننک یم ساسحا یمزیتونپیه

 یقرف تیارب ...یاهدش تواقتیب اههدیدپ نیا هب تبسن وت

 ... ینیگنس اپ و یاهدش کبس ینک ساسحا هک دنک یمن
 هزادنا نامه هب ...یوشیم رتقیمعو رتهدولآباوخ وت ردقره

 رتتیمهایب وت یارب دنتفایم قافتا تفارطا رد هک یمیاقو
 هاضعا ...رتقیمع و قیمع تباوخ هظحل هب هظحل ... دنوشیم

 تشذگ اب ...دوشیم رتهدولآباوخ تنامشج و رتلش تندب

 یدینشیم البق هک ییاهادص هب تبسن وت نهذ جیردت هب نامز
 ...لیبموتا کی روبع یادص تسا نکمم .. دوش یم زت توافت یب
 ...یونشب ار رباع کی یادص ای و هیلقن هلیسو کی قوب یادص

 الصا هک یتسه توافت یب ثداوح نیا هب تبسن ردقنآ وت یلو ٠

 همه نیا یراد وت و ...دنرادن تیعقاو اهادص نیا ینک یم لایخ

 یلاوئس وت زا اهادص نیا هرابرد نم رگا ...ینیبیم باوخ رد ار
 قافتا لبق اهتدم تیمها یب عیاقو نیا هک ینک یم لایخ ...منکب

 . دناهداتفا

 فارطا یاهادص هب تبسن ردقنآ وت رگید هظحل دنج ات



 ۱۷ ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی

 اهنآ ...یونشیمن ار اهنآ ًالصا یبوگ هک ...یوش یم هجوت یب

 یاهادص هب تبسن الماک وت ... دناهدش تیمهایب تیارب یلیخ

 تیاوخ نامز تشذگ اب بیترت نیا هب ...یاهدش هحوت یب فارطا

 مارا یلیخ باوخ کی ... دوش یم رتقیمع و قیمع هظحل هب هظحل

 .قیمع رایسب ...قیمع یلیخ یمزیتونپیه باوخ کی ...نیریش و
 هقیقد رد هبرض ۹6 هب ار مونورتم نابرض دادعت نم الاح

 ...۵ دی شوگ مونورتم یادص هب یتدم یارب ...مهدیم لیلقت

 -...یراد یساسحا هج تخاونکی گنهآ نیا ندینش زا نک تقد

e0گنهآ نیا بلح نانج ون ...بوحخ رایسب ساسحا کی  

 هح وت يب یطیحم ثداوح هیلک هر تاک یاهدش تخاونکی

 یطیحم ثداوح و اهادص مامت هب تبسن اهئت هن وت ...یاهدش

 هجوتیب مه تدوخ ندب هب تبسن هکلب ...یاهدش هجوت یب
 هک دشاب هدمآ دیدپ وت رد ساسحا نیا تسا نکمم ...یاهدش

 هب طوبرم باصعا هیلک ...هدنامیقاب وت یرایشه و رکفت اهنت
 دوحو مامت ... دناهدش فیعض رایسب تندب فلتخم یاهتمسف

 هب هظحل طیارش نیا رد ...نت نودب ...هدش رکف و یرایشه وت

 نانچنآ الاح ...یوریم ورف یرتقیمع و قیمع باوخ هب هظحل
 )حس ریو دم ۰

 ریمض ردقنا نا یاح هب و ...هدش توحر راحد تهاگ | ریمض

 «میوگب هحره نم هک ...هدیدرگ رایشه و لاعف وت هاگ ادوخان

 درک ی
aT ۱ E 

 هک یاهتفرگ رارق یرایشه زا یحطس نانچ رد نالا وت
“i4. ۰ 2ے ت ۰  

 یتاظحل زا سپ ...دریگ یم رارف وت لوبق دروم نم تانیقلت مامت
 ص

 تشوگ هب وت رگنامرد کشزپ یادص و عطق نم یادص
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 مامت رد یناوتیم هک یاهدش یطرش یتروص هب وت ...دسریم
 یفاب هسلخ قمع نیا رد ...دنک یم تبحص وت اب وا هک یتدم

 وت نامرد هب طوبرم هک ار وا تانیقلت مامت وت ...ینامب

 نامه هب تسرد و ...ینک یم شوگ تقد و هقالع اب ... دنوشیم
 وا تانیقلت مامت هک ینادیم وت ...ینک یم لمع ار اهنآ بیترت

 تانیقلت نیا مامت لیلد نیمه هب ...دنتسه هدنراس و بوخ

 اب وت هاگ آ نودام ریمض و ...ینک یم لوبق ار هدنزاس و بوخ

 وت بیترت نیا هب ...درب یم راک هب ار اهنآ تیلباق و تردق مامت
 تباوخ هظحل هب هظحل ...یسریم دوخ ینامرد فادها مامت هب

 ... رت سک الیر و سکالیر ...دوشیم رتقیمع و رتقیمع و قیمع
 هک ار هچره هک ...یاهتفرگ رارق یقیمع ةسلخ نانج رد وت الاح

 ارجا یبوخ هب و هدرک لوبق «یتحار هب ...منک داهنشيپ وت هب نم
 رتقیمع کینکت کی مهاوخیم هظحل نیا رد نم ...ینک یم

 ره دعب هب نیا زا ...منک لامعا وت یور رب ار هدنورشیپ ندش

 هب یهاتوک تدم رد ...ینک شوگ کینکت نیا هب وت هک یعقوم

 .یوریم ورف یمزیتونپیه قیمع رایسب هسلخ کی
 رارق کبس یمزیتونپیه هسلخ کی رد هکنآ زا سپ

 ...میرامشیم ۱۵ ات ۱ زا رگنامرد کشزپ ای نم ...یتفرگ

 هسلخ هب هظحل هب هظحل وت ۱۰ ات ۱ دادعا شرامش عقوم

 هب وت ...مدیسر ۱۰ ددع هب نم هک یتقو ...یسریم یرتقیمع
 هبرجت نامز نیا ات هک یسریم مزیتونپیه تلاح نیرتقیمع
 و قیمع تیاوخ ۱۰ ات ۱ زا ددع ره شرامش اب ...یاهدرک

 .یوشیم رت لش و لش ...رت سک الیر و سکالیر ...رتقیمع
 رد ...یدوب هدیسر نآ هب هظحل نیا ات هک یاهلحرم نیرتقیمع هب



 ۱۷۳ ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی

 نآ زا رت نیگنس هک یسریم هسلخ زا یاهجرد هب وت هظحل نیا
 وت ...یسرب یرتکبس هسلخ هب هک تسا لاحم ...تسین نکمم

 ...یدوب هدیسر البق هک ..-یسر یم یاهلحرم نیرتقیمع هب ًامتح

 شرامش اب هکلب ...ینامیمن یقاب تباث هلحرم نیا رد هتبلا

 اب هک یاهدش یطرش یروط وت ...دوشیم رتقیمعو قیمع
 هک یتقو :..یسرب یرتقیمع و قیمع هسلخ هب ددعره شرامش

 یلیخ هک یسریم هسلخ زا یقمع هب وت ...مسرب ۱۵ ددع هب نم

 رتقیمع یارب وت بیترت نیا هب ...تسا هتشذگ تاعفد زا رتقیمع

 رد وت هک ینامز ره نیاربائب ...یاهدش یطرش هدنورشیپ ندش

 ای نم طسوت ۱۵ ات ۱ زا دادعا شرامش هب کبس هسلخ کی

 هپ ۲۰ ات ۱ زا دادفا شرامش اب ..:ینک شوگ .تکشرپ
 هدیسر البق هک ...یسریم یمزیتونپیه هسلخ تلاح نیرتفیمع

 هسلخ کی هب مه ۱۵ ات ۱۰ زا و دادعا شرامش اب و ...یدوب

 بیترت نیا هب ...لبق هعفد زا رتقیمع یمک ...یسریم یرتقیمع

 هسلخ نیرتقیمع هب دادعا شرامش هوحن نیا اب یدعب تاعفد رد

 :یسر یم یمزینونپیه
 رتشیب وت ةسلخ قمع ددع ره شرامش اب ۱ ۲- ۳ ٤

 ٩- - ۰..یسر یم یرتقیمع یلیخ هسلخ کی هب الاح -۵ . دوش یم

 یتقو .. دوش یم رتشیب و رتشیب وت هسلخ قمع هظحل هب هظحل ۷

 هب ات هک یمزیتونپیه نیرتقیمع هب وت ...مسرب ۱۰ ددع هب نم هک
 رد و ۰ ددع هرخالاب و ۸-٩ - یسر یم «یاهدرک هبرجت لاح

 یمزیتونپیه هسلخ زا هجرد نیرتقیمع هب وت هظحل نیا
 همادا ندرمش هب ...یاهدرک هبرحت لاح هب ات هک ...یاهدیسر
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 یمزیتونپیه باوخ کی - ۱۲ - رتفیمع ةسلخ کی -۱۱ :مهدیم

 و سکالیر - ۱۳ - رتقیمع و قیمع -رتنیریش یلیخ

 ۱۵ - رتقیمع یلیخ یمزیتونپیه هسلخ کی -۱5 -رت سک الیر
 .هتشذگ تایبرجت زا رتقیمع یلیخ هسلخ کی

 کی ای ...یونشب ار راون نیا عفوم ره ...دعب هب نیا زا

 و رتشیب وت هسلخ قمع ...دنک نایب وت یارب ار بلاطم نیا رفن
aوت اب دهاوخیم رگنامرد کشزپ هظحل نیا رد .دوشیم رتشیب و بز ۳ 4  

 وت یارب ار یتانیقلت دشاب لیام تسا نکمم وا ...دنک تبحص

 وا دیاش تک رتهب ارت یناور و یمسج عضو ات دنک نایب

 تلاح هب هک ....دراذگب نایم رد وت اب ار يبلاطم دشاب لیام
 i ر

 تبحص دراو وت اب کشزپ نیاربانب ...یدرگ رب یعیبط
 .«یراد ییونش فرح الماک وا زا مه وت و ... دوش یم

 «مزیتونپیه داجیا زا فده هک دراد دوحو لامتحا نیا

 فده دیاش . دشابن نآ لوادتم یانعم هب ینامرد تامادقا ماجنا

 و شزومآ هزوح رد مزیتونپیه اریز «دشاب یشزومآ ۀلأسم کی
 و 7م ةه ۰ ۳۹

 یهاگ .دراد نتفگ یارب یدایز رایسب یاهفرح مه شرورپ

 «دیزومایب اههژوس هب ار ندش رادیب هوحن دیهاوخب رگا

 زا یدوب لیام هک ینامز ره» :دیئوگب وا هب ًالثم دیناوتیم
 :یرامشیم سوکعم تروص هب ۵ ات ۱ زا ...یوش رادیب باوخ

 ب یتفو .یوشیم رترایشه و رادیب وت ددع ره شرامش اب
 هنوگچیه و ...یتسه لاحرس و رادیب ًالماک ...یدیسر کی ددع

 .تشاد یهاوخن یتحاران و درد



 ۷۵ ندش یطرش یارب هژیو کینکت کی

 کینورتکلا یاهشور

 مهن شخب عورش زا شیپ منادیم مزال فلؤم ناونع هب نم

 یاههاگتسد زا هدافتسا اب مزیتونپیه تلاح داحیا دروم رد هک

 و فلتخم ءارآ و راکفا زا یخرب هب ًارصتخم «تسا یکینورتکلا

 دوحو اههاگتسد هنوگنیا زا هدافتسا دروم رد هک داضتم هاگ

 دروخرب نیا لصاح ریز بلاطم را یحرب .منک هراشا « دراد

 مزاول و لیاسو نیا ناگ دنشورف هک هچنآ ساسارب -۱
 ای میقتسم تروص هب اههاگتسد نیا زا هدافتسا «دنرادیم راهظا

 بجوم ار کیژلورون و کیژلویریف راثآ زا یخرب ميقتسمريغ
 یارب .ددرگ یم رحنم یمزیتونپیه هسلخ داحیا هب هک «دوشیم

 ' زغم جاوما هدننک نامزمه یرون تاک رحم هک ینامز لاتم

 ای و هبذج و یگتفیش یعون «میهدیم رارق هدافتسا دروم ار 5

 لوبق زغم هجیتن رد و ددرگ یم رادیدپ ناسنا رد بیرف و روص
 .تسا هتفرگ رارق تحارتسا طیارش رد هک دنک یم

 رد کمک یارب هک یکینورتکلا لیاسو نیا تمیق -۲

 «دناهدیدرگ هضرع رازاب هب و یحارط یمزیتونپیه هسلخ داسیا

 رایسب « دوش یم هداد ناکشزپ هب هک ییاه فیفخت دوحو اب

 درکلمع و نامتخاس مهبم رایسب و هدیچیپ عضو . .تسا نارگ

 یاهراک زا مدرم یخیرات لیخت و روصت هفاضا هب لیاسو نیا

 یخرب ًاتدمع یکشزپ یاهرداک و مزاول فراعتمریغ و ییوداج

1-Brain Wave Synchronizer (B.W.S) 
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 ریثأت اهنآ درکلمع رد هک دنروآیم دیدپ ار کیژلویزیف راثآ زا
 .دنراذگ یم تیثم

 اصخش نم هک موش رک ذتم ار هتکن نیا یتسیاب هناقداص

 دوجو نیا اب .منک یمن تیامح قوف هاگ دید ود زا کیچیه زا
 مزیتونپیه یکمک لیاسو هک منک نایب زین ار هتکن نیا یتسیاب
 زاسراک و رثؤم رایسب اههزوس زا یخرب رد مزیتونپیه داجیا رد
 زغم جاوما هدننک نامرزمه هاگتسد را نم هک یماگنه . دنتسه

 هب دنوشیمن زونپیه هک ییاههژوس دادعت «منک یم هدافتسا

 تیمها هتکن نیا نم یارب هتبلا . دننک یم ادیب لیلقت فصن

 لیاسو نیا زا هدافتسا زا یشان راثآ منک روصت هک درادن ینادنچ

 تیمها نم یارب هک هچنآ .کیژلوکیاس ای دنتسه کیژلویزیف
 هب مزیتونپیه تلاح داجیا رد هک تسا نیا «دراد یناوارف

 .مرادن یرگید راظتنا و .میآ لئان یرتشیب یاهتیقفوم

 یهاگتسد اب راک هنیمز رد یدایز تایبرجت لاح هب ات نم
 رازاب هب و یحارط «باوخ نیشام» مان اب نپاژ و هیسور رد هک

 و يلک تواضق کی ساسارب یلو .ماهتشادن «دناهدش هضرع
 ار دناهدش هتخاس اکیرمآ رد هک ییاههاگتسد یصخش

 .منادیم رترب و رتدمآراک



 مهن شحب

 یکینورتکلا یاهشور

 نپاژ تخاس «باوخ نیشام» مان هب یهاگتسد

 « ویرد نج .پ .وئل :شراگن»

 «یکیناکم لیاسو زا هدافتسا مزیتونپیه خیرات رد

 نیا زا ًامومع '.دراد ینالوط یاهقباس ییایمیش و یکینورتکلا

 .دوشیم دای «مزیتونپیه یکمک لیاسو» مان هب اههاگتسد

 یاههزوس ندرک باوخ یارب مزیتونپیه هژاو عضاو دیرب رتکد

 و درک یم هدافتسا یزلف هغیت کی یور رب رون ششخرد زا دوخ
 زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد ردیانشا یندیس ام رصع رد
 یمزاول و لیاسو زا هاگتسد نیا نامتخاس رد .درک یحارط ار

 طسوت هدش هیهت موا اي موه بارش «اهنمش هدافتسا دروم یازمهوت یاهچراق 1
 ینطاب یاههقرف زا یخرب طسوت «تدحو غود» دربراک تقیقح ای هناسفا و اهغم

 زین .تسا هسلخ هب ندیسر یارب ییایمیش داوم دربراک زا ییاهلاثم ناریا رد
 ییاهلاثم ...و یسیطانغم یاهاصع اپ اهزرگ «رمسم تک اب «سیطانخم زا هدافتسا

 .مجرتم - . دنتسه یکیناکم لیاسو دربراک زا
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 دروم هبیرغ مولع نابحاص طسوت اهنرق هک تسا هدش هدافتسا
 عاونا «مونورتم «عمش هلعش دننام «تسا هتفرگ یم رارق هدافتسا

 .یبادرگ و یوقلح یاهحرط زا یرایسب و هدنخرچ یاهکسید
 نیا بلا زا یاهفرح روزیتونپیه کی ناونع هب نم

 دارفا زا یدایز هدع .منک یم هدافتسا اهنآ همه هن و - لیاسو

 هدافتسا ًامتح لیاسو نیازا اهروزیتونپیه دنراد راظتنا هعماج

 هدافتسا دروم ار مزاول نیا یروزیتونپیه رگا لاثم یارب .دننک

 هلفاف را ندنام رود و ییارگ سپاو یعون لمع نیا «دهدن رارق

 زا هدافتسا قفاوم اهروژیتونپیه زا یرایسب .دوش یم یقلت ندمت
 اههاگتسد نیا دربراک اهنآ رظن هب .دنتسه یکمک لیاسو نیا

 ناشن دوخ زا یرتشیب زکر مت و هجوت اههژوس ات دوشیم ثعاب
 راچد یطیحم یاهکرحم للع هب اهنآ ساوح رتمک و دنهد

 دیشاب هتشاد هجوت هتکن نیا هب هشيمه دياب امش .دوش یگتفشآ
 نیارب انب .دنتسه «یکمک لیاسو» اههاگتسد نیا مامت هک

 و یعطق تروص هب لیاسو نیا هک دیشاب هتشاد راظتنا دیابن
 .دننک مژیتونپیه ار اههژوس همه یمتح

 اب نم هک ینامز ءرگید یاهروزیتونپیه زا یرایسب دننام
 هک منک یم وزرآ ؛موشیم هجاوم شکر س و مواقم هژوس کی
 ره تعرس هب تسناوتیم هک دشیم عارتخا یهاگتسد شاکیا

 نیا رگا .دناسرب قیمع یمزیتونپیه هسلخ کی هب ار یدرف
 ! درک یم یریگولج تقو فالتا زا ردقچ « دشیم عارتخا هلیسو

 مقوم رد ارم قایتشا و یداش هجرد دیناوت یم ینهذ هنیمز نیا اب
 رد دعب و هیسور رد ءادتبا «باوخ نیشام» عارتخا ربخ ندناوخ
 ناونع هب ار اهنآ اههاگتسد نیا ناگ دنشورف .دینزب سدح نپاژ
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 اب هک دندرک یم یفرعم یروتسیزنارت لیاسو زا یعاونا
 نتفر ورف طیارش «زغم هب یکیرتکلا یاهساپ یضعب نداتسرف
 رک ذتم نینچمه اهنآ .دنزاسیم مهارف ار باوخ هب ناسنا
 یاهسناک رف یور یکیرتکلا یاهساپ نیا رگا هک دنوشيم
 تانیقلت زا «هاگتسد زا هدافتسا اب هارمه و دندرگ میظنت یبسانم

 وا «دورب باوخ هب هژوس هکنآ یاج هب « دوش هدافتسا مه یبسانم
 ًاحیرص ناگ دنشورف مامت .دناسریم یمزیتونپیه هسلخ هب ار
 راک یبوخ هب هشيمه اههاگتسد نیا هک دندرک یم مالعا

 نم یارب اعدا نیا لوبق .درادن دوجو ییانثتسا و دننک یم

 هفحت ای راکهاش نیا ًاصخش ات متفرگ میمصت .دوب لکشم رایسب
 ساسارب نامز نیا رد .منک شیامزآ مدوخ یور رب ار اضف رصع

 عونمم اکیرما هب اههاگتسد نیا دورو دوجوم نیناوق و تاررقم
 بلاق رد ات دنتسه زاحم صصعتم دارفا زا یخرب طقف و تسا

 .دننک راک اههاگتسد نیا یور یاهژیو تاررقم

 قایتشا و هقالع یاهفرح ییامهدرگ کی رد زور کی
 .مدرک نایب باوخ یاهتیشام نیا اب هبرجت بسک یارب ار دوخ
 مناتسود زا یکی مدش علطم هک دیسر جواهب نم بجعت یعقوم

 وا .دراد رایتخا رد تسا نپاژ تخاس هک ار اهنیشام نیا زا یکی ۱

 ققحت یاتسار رد ارم تسا رضاح هک درک مالعا ترسم لامک اب

 دنح ات دوب مهاوخ رداق مدرک یم رکف نم .دنک کمک ميوزرآ

 یکمک لیاسو ہونا هب ار لیاسو نیا زا یکی رگید هام

 عوضوم نیا زا نم .منک یم هفاضا «مراد رایتخا رد هک مزیتونپیه

 اب هزوس ناونع هب مدوخ راب نیلوا یارب هک مدوب هدمآ ناجیه ِ

 هرابرد مناوت یم یرتشیب تقد اب و هدرک راک روبزم هاگتسد
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 هب مدوب ليام نم .متک تواصف هاگتسد نآ درکلمع هوحن

 هسلخ هب مزیتونپیه دوخ قیرط را مناوتب هاگتسد نیا کمک

 .مبای تسد یرتقیمع

 «متفر مروزیتونپیه تسود نی ا راک رتفد هب نم هک ینامز
 و ویدار هب هیبش قوف هاگتسد .مدرک یسراو ار نیشام نیا عادتبا

 »۱۲۲۰ دودح رد نآ داعبا هک دوب یکیتسالپ یدلح اب

 یارب دیلک دنچ و میس یرادقم نآ یور رب و دشیم رتمیتناس
 هقلح کی هاگتسد یور رب .دروخیم مشچ هب هاگتسد میظنت

 نآ یور رب دورتکلا هس هک تشاد دوجو دنب یناشیپ ای دنبرس
 هدناشوپ نامسناپ زاگ ای دن هس اب ار اهدورتکلا . دوب هدش بصن
 مرس رد اههجراپ نیا «هاگتسد نیا اب راک عقوم رد .دندوب

 و دوش رارقرب یبوخ هب سامت مه ات دشيم سیخ کیژلویزیف
 نمض رد و ددرگ لقتنم تروص نیرتهب هب یکیرتکلا یزرنا مه
 نم «هبرحت بسک یارب . دوش یریگشیپ هدورتکا ندش غار

 یوتحم هچراپ اي دپ ود .مدیپاوخ هپاناک کی یور رب
 رارق ماهمجمج ریز رد موس دپ و کلپ ود یور رب اهدورتکلا

 و تخس هبرض کی «دش نشور نیشام یتقو .تفرگ
 هیبش ییادص نآ لابند هب و دمآ دراو نم ندب هب هدننک تحاران

 شیپ زا متسود هظحل نیا رد . دیسر شوک 6 قلت ولت» هب

 تسا هدرک شومارف تفگ و تساوخ ترذعم عضو نیا ندمآ
 هاگتسد وا .دنک میظنت مک تدش یور رب ار هاگتسد نیا ءادتبا

 و تدشرب جیردت هب سپس و درک میظنت تدش لقادح یور ار
 رارق یتيعضو رد نم هک ینامز ات درک هفاضا هاگتسدتردق

 نم یاهکلپ و رس تشپ هب ییوگ مدرک ساسحا هک متفرگ



 ۱۸۱ یکینورتکلا یاهشور

 نویسلوپما ای هبرض ره اب دمآیم رظن هب .دوشیم دراو هبرض
 نیا فیصوت .دوشیم فرحنم فرط کی هب نم ناهد و ینیب
 ای کاندرد «هبرجت نیا هتبلا «تسین رودقم فراعتم ريغ هبرجت
 نیا ریثأت تحت هقیقد هدزناپ دودح رد نم .دوبن عویطمان

 مدرک یم شوگ یتوص راون کی هب تدم نیا رد و مدوب هاگتسد
 زا سپ .دادیم حرش ار کیسالک ندش سکالیر شور کی هک

 هب نم یلبق تساوخرد هب انب متسود «دیسر نایاپ هب راون هکنآ
 .تخادرپ یتانیقلت نایب

 لمع هب هسلخ قمع ندش صخشم یارب یتست هنوگچیه
 رد لبق تاعفد هب تبسن هک مدرک یم ساسحا نم یلو «دماین

 مرکف و مسج هک دمآیم رظن هب .ماهتفرگ رارق یرتقیمع هسلخ

 رد هک هچنآ هب تبسن ًالماک نم و دندوب هدش ادج رگیدکی زا
 شخپ راون هک ینامز .مدوب هدش هاگآان تشذگ یم مفارطا
 کوا ینابایخ رانک رد هک مدرک یم ساسحا نم « دشیم

 لاح رد مدرم زا يدايز هدع هک مدرک یم روصت .ماهداتسیا

 و قیقد ردقنآ نم ینهذ ریوصت . دنتسه نابایخ لوط رد تکرح
 متسناوتیم نم .مدوب هدش بجعتم مه مدوخ هک دوب نشور

 یارب همه هک ار دارفا نیا یاهسابل و اههفایق قیقد تاصخشم
 مروزیتونپیه تسود هک یماگنه .مهد حرش دندوب هبیرغ نم

 مرظن هب و دش وحم نابایخ هرظنم «درک تانیقلت نایب هب عورش
 یتقو .متسه ردک هحفص کی هب ندرک هاگن لاح رد هک دیسر

 باوخ هب هک مدرک ساسحا نم «تفای نایاپ وا تانیقلت هک
 هظحل نیا رد یتیم هدرک رپ ار اضف فپورخ یادص و ماهتفر

 . دوپ هدش شوماحخ نیشام
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 یادص اب دعب و مدوب باوخ هقیقد دنچ یارب طقف نم
 کی هبرجت نیا نایرج رد .مدش رادیب باوخ زا مدوخ فپورخ
 .تشاد روضح مه رگید درف

 مرس هک مدرک ساسحا «مدش رادیب باوخ زا هک ینامز

 .تسا هدیسر دوخ یعیبط هزادنا ربارب ود هب و هدش مروتم رایسب

 جنپ ای راهچ تدم هب .مدرک یم شزوس ساسحا زین میاهکلپ رد

 نیب زا جیردت هب دعب و تشاد دوجو نم رد میالع نیا زور
 نم .دوب هدننک تحاران و دیدش اهکلپ شزوس .دنتفر

 دوجو هب کیژلویزیف مٌرس اب سامت رثارب میالع نیا متسناد یمن
 دوجو هب ار عضو نیا اهدورتکلا بسانمان سامت هکنیا ای و هدمآ

 اب مه رگید دارفا ایآ هک مدرک لاژس متسود زا نم .تسا هدروآ
 دارفا هیقب هک تشاد راهظا وا ؟هن اي دناهدوب وربور ضراوع نیا

 یاهدع و رتشیب یاهدع «دناهدوب هجاوم تالکشم نیا اب مه

 دشیم یمناخ هب طوبرم وا تارطاخ نیرتبلاح زا یکی
 هب کنیع کی زا ییانیب تردق تیوقت یارب یداع تلاح رد هک
 زا مناخ نیا هک یعقوم .درک یم هدافتسا یناکتسا هت حالطصا

 تلاح کی اب دز مشچ هب ار دوخ کنیع و دش رادیب باوخ
 فارطا دناوت یمن هک درک ندز دایرف و داد هب عورش کیرتسیه
 شیاهکشا ات تشادرب ار سکنیع وا عقوم نیا رد .دنیبب ار دوخ
 رداق کنیع زا هدافتسا نودب هک دش هحوتم اما « دنک کاپ ار

 رد ار کنیع سپس یو .دنیبب ار اج همه یبوخ هب تسا
 ۰ دش جراخ رتفد زا کنیع نودب و داد رارق دوخ یتسد فیک

 دوبرم مناخ و درادن دوحو هرطاخ نیا دیئات یارب یدهاش هتبلا
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 .درکن تعجارم متسود رتفد هب نایرج شرازگ یارب نآ زا دعب
 باوخ نیشام نیا هرابرد ارم رظن امش تسا نکمم

 یحارطاب هاگتسد نیازا هدافتسا نم رظن هب .دیسرپب نپاژ تخاس

 نیا دربراک تفگ ناوتب دیاش . دشابکانرطخ دناوت یم-نآ یلعف

 یارب .تسا کانرطخ ود ره «روزیتونپیه و هژوس یارب هاگتسد

 زا هزوس یارب و یقوقح و یقالخا رظنهطقن زا روزیتونپیه

 ضراوع و راثآ ات دشاب مزال یرتشیب تایبرجت دیاش
 هب .دوش صخشم یمدآ دبلاک یور رب هاگتسد نیا کیژلویزیف
 یسرتسد یارب نم هیلوا تاراظتنا دح رد هاگتسد نیا یور ره

 منک یمن روصت نم .تسین رطعیب و رثزم هاگتسد کی هب
 هب .دشاب دیفم روزیتونپیه کی رتفد رد قوف هاگتسد زا هدافتسا
 زا رتشیب دوخ تانیقلت و اهفرح هب منک یم یعس نم بیترت نیا
 .مشاب هتشاد نانیمطا اههاگتسد عاونا

 س ی و و و

 قحلا لامح تاراشتنا زا « دنلتراه مزیتونپیه» باتک ۸۷ و ۸٩ تاحفص رد |

 .«مج رتم» .تسا هدش هدروآ هدیدپ نیا یارب یتاهیجوت
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 هدش هتسب مشچ کیرحت کینکت

 «سیلوگ رام درانرب رتکد :شراگن»

 هنیمز رد تسا نکمم هک یعنام و لکشم نیرتمهم
 نامز لماع « دشاب حرطم یکشزپنادند رد مزیتونپیه دربراک

 هقیقد ره نم بطم دننام یغولش یکشزپنادند بطم یارب .تسا

 .دراد تامدخ هئارا رد یاهدننک نییعت شقن زین

 لیاسو ات مدرک یدایز ششوک نم لکشم نیا لح یارب
 یارب یتح مناوتب اهنآ کمک هب هک منک عادبا ییاهکینکت ای
 .منک رتهاتوک ار یمزینوپنیه هسلخ یاقلا نامز هقیقد دنچ

 زا هدافتسا «مدرک ادیپ هنیمز نیا رد هک یزیجح نیرت شعب دیما

 دیدج لکش رد هک تسا زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد

 هک تسا هدش زیهجت کینورتکلاوتف پمال کی هب «دوخ
 یدایز دح ات ار نیقلت هب تبسن هزوس تمواقم نازیم دناوت یم
 . دهد لیلقت

 شیامزآ دروم دوخ بطم رد ار هاگتسد نیا نم هک ینامز

 قمع و تعرس اب نارامیب هک مدش هجوتم «مداد رارق

 نیا اب راک هوحن رد هکنآ زا سپ .دنوشیم مزیتونپیه یرتشیب
 هک مدرک رکف «مدومن بسک هبرحت یفاک هزادنا هب هاگتسد

 ندش مزیتونپیه نامز هک منک عادبا ار یدیدج کینکت مناوت یم
 نم طسوت هک یشور .دوش رتمک مه تسه هک هچنآ زا نارامیب

 مشچ کیرحت کینکت» تسا رثزم رایسب المع و دش عادبا
 . دراد مان «هتسب
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 غارچ هک ار یاهلول «بطم رد راک ماجنا یارب
 لیاسو ینیس رد دراد رارق نآ هناهد رد کینورتکلاوتف

 رامیب نامشح یرتمیتناس 4۰ یبیرقت هلصاف رد و یکشزپنادند

 دوخ نامشچ هک مهاوخ یم رامیب زا عقوم نیا رد .مهدیم رارق

 وا زا سپس .منک یم نشور ار هاگتسد نآ زا سپ و ددنبب ار

 و دوش هریخ هاگتسد نیا هب هتسب نامشچ اب هک منک یم اضاقت
 « دنک یم تفایزد هتسب یاهکلپ یارو زا هک ار ینارون تاک اردا

 سناک رف میظنت و رییغت هب نم عقوم نیا رد .دنک هدهاشم

 ندرک کیرات هب یزاین راکنیا ماجنا یارب .مزادرپ یم هاگتسد
 .تسین قاطا

 لوط هقیقد ي دودح رد هاگتسد سناک رف ندرک میظنت

 هئارا قیرط زا هاگتسد ندرک میظنت اب نامزمه .دشک یم

 تاناسون نیا هک مهد یم نانیمطا رامیب هب «یمالک تانیقلت

 لامک رد وا و تسا رطخیب رایسب و هدننک سک الیر رایسب
 نیا رد .دور یم باوخ هب یهاتوک تدم رد شمارآ و یت»>ار

 تعرس هب و یبوخ هب هدش هئارا تانیقلت هب تبسن رامیب طیارش
 . دهد یم تبثم باوج

 زا یکی هک منک یم تساوخرد رامیب زا عقوم نیا رد

 ولج هب دشاب الاب هب ور نآ فک هک یلاح رد ار شیاهتسد

 .مهدیم رارق وا تسد فک یور رب دیلک هتسد کی نم .دروایپ
 . درک هدافتسا مه یرگید ءایشا زا ناوت یم دیلک یاج هب هتبلا

 هشیمه هک منک یم هدافتسا دیلک هتسد زا لیلد نیا هب نم

 نیقلت رامیب هب .دراد دوجو نم یاهبیج رد دیلک هتسد ود یکی
 و رتنیگنس و نیگنس هظحل هب هظحل دیلک هتسد نیا هک منک یم



> 

 مزیتونپیه (8۷8) زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد کمک اب هژوس هکنآ زا سپ

 «تسا هتفرگ رارق الاب هب ور هک وا تسد فک یور رب دیلک هتسد کی «دش

 و نیگنس هظحل هب هظحل اهدیلک هک مینک یم نیقلت رامیب هب سپس .میراذگ یم

 لکش رد .دتفایب نیمز هب اهدیلک و هدش جک وا تسد هک یتقو ات دنوش یم رتنیگنس

 ای یسپلاتاک هلحرم هب هداتفا شتسد زا دیلک هتسد هزات هک یمناخ «تسار تمس «الاب

 یارب ار وا هسلخ قمع ناوت یم راک نیا اب .دوش یم کی دزن تسد رد ینالضع دامجنا

 .درک رتقیمع یکشزپنادند یاهراک



 ۱۸۷ یکینورتکلا یاهشور

 هب نیاربانب .دوشیم رتهتسخ و هتسخ زین وا تسد لاح نيع رد

 یعقوم و دنتفایم نیمز هب اهدیلک و دوشیم جک شتسد یدوز
 لماک شندب «دونشب ار دیلک هتسد طوقس یادص وا هک

 . دوشیم مارآ و سک الیر
 دنلب قاطا فک هب اهدیلک نداتفا یادص هکنآ زا سپ

 هک یلاح رد و مشک یم ولج فرط هب ار رامیب تسد نم «دش

 هظحل هک منک یم نیقلت یو هب «تسالاب فرط هب وا تسد فک

 ...) : دوش یم بوج هکت کی دننام و هدش تفس شتسد هظحل هب

 رتشیب تتسد «منک شالت وت تسد ندرک مخ یارب نم رگا

 دامحنا راثآ نیرتمک هک عقوم ره «.دوشیيم تفس و تخس

 یسحیب دروم رد نم «دیدرگ رهاظ رامیب رد ینالضع

 نایب یتانیقلت یعضوم ای یاهقطنم یسحیب و ' یشکتسد
 .منک یم عورش ار یکشزپنادند یاهراک نآ زا سپ و منک یم

 قیرط زا هک یرفنتسیب شیامزآ هورگ نیلوا رد
 هدحیه «دندش هدامآ ینامرد تامادقا ماجنا یارب مزیئونپیه

 .دندوب هدش مزیتونپیه لماک هقیقد هس زا رتمک ینامز رد رامیب

 گنهامه هاگتسد درکلمع هوحن هیجوت و فیصوت یارب
 ای کیژلویزیف تیهام هرابرد عالطا بسک و یزغم جاوما هدننک

 .مدرک هعجارم یملع معبانم زا یرایسب هب نم «نآ کیژلوکیاس

 .و .رتک د مان هب زغم یژلویزیف گر زب ناسانشراک زا یکی اهنت
 باتک رد « دنک یم راک ندراب یژلورون هسسؤم رد هک رتلاو .ج

 هاگشناد داتسا رجورک مایلیو رتک د فیلأت «مزیتونپیه اب درد یب نامیاز» باتک
 هداد یلماک تاحیضوت «تسا هدش همجرت نایلامجاضر رتک د طسوت هک وگاگیش
 .«مجرتم» .تسا هدش
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 دوب هتشون هنیمز نیا رد یمهیم بلاطم «هدنز زغم» مان هب دوخ

 .منک یم یراددوخ نآ نایب زا هک

 هب وگاکیش ناکشزپنادند نمجنا رد ار کینکت نیا نم

 دش رازگر ب یگرزب رایسب نلاس رد هسلج نیا .متشاذگ شیامن

 راک اجنآ رد یکشزپنادند تینوی ای هاگتسد ۰ ًاعمح هک

 و دیسریم شوگ هب یدایز رایسب یادصورس نلاس رد.درک یم

 عمج اهتینوی رود هب ناکشزپنادند و نایوحشناد زا یدایز هدع

 اههاگتسد رانک رد زین نارامیب زا یهورگ و دندوب هدش

 ؛دعاسمان رایسب طیارش نیا رد .دندوب تبون رظتنم و هداتسیا

 جیاتن نامه و مدرک هبرجت ار کینکت نیا رامیب ۲۵ یور رب نم

 .مدوب هدروا تسد هب بطم رد هک مدرک بسک ار یبوخ

 یریگ هحیتن و هصالخ

 « دشاب هتشاد تیمها ینامر تیدودحم هک یطیارش رد

 و دیفم رایسب هدش هتسب مشچ کیرحت کینکت زا هدافتسا

 اقلطم و هداس رایسب کینکت نیا دربراک هوحن .تسا زاسراک

 هب نم .دوب نئمطم نآ بوخ جیاتن هب ناوتیم و هدوب رطخ یب

 هیصوت ار کینکت نیا زا هدافتسا کشزپنادند ناراکمه هیلک

 .منک یم



 ۵ لحم رد هثل شلام و سمل هب ورش « دیسر هسلخ زا یبسانم قمع هب رامیب هکنآ زا سپ
 تمسق نآ ندش سح یب و ندش تخرک دروم رد نآ اب هارمه و هدرک رظندروم نادند

 نودب و مزیتونپیه اپ اهنت دراوم زا یرایسب رد .منک یم نایب ار مزال تانیقلت ناهد زا

 زا . دریگ یم ماجنا رظن دروم یحارج لامعا هدننک سح یب یاهوراد زا هدافتسا

 رامیب ندرک مارآ یکشزپنادند رد مزیتونپیه زا هدافتسا رد یلصا فده هک اجنآ

 یارب دیدرت نودب «تسا مزال زین یسح یب یوراد قیرزت دیدرک ساسحا رگ «تسا

 . دینک هدافتسا زین یسح یب یوراد زا لماک نانیمطا بسک
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 هاگتسد اب راک رد نم هاوخلد کینکت

 زغم جاوما هدننک نامزمه

 « زنورآ یراه :شراگن»

 رازاب هب زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد هک ینامز زا

 هاگتسد نیا زا هشیمه نم لاح هب ات تسا هدش هئارا فرصم
 یشور زا هدامفتسارب هوالع اهلاس نیا لوط رد .ماهدرک هدافتسا

 ار یددعتم یاهشور زین دوخ «دوب هدرک یفرعم نآ عرتخم هک
 هک مدرک ادیپ ار تصرف نیا نم شیپ لاس دنج .مدرک فشک

 ار مهم یتاقیقحت هژورپ کی اکیرمآ ییاوه یورین یارب

 یتاکن هب نم «تاقیقحت ماجنا نایرج رد .منک یتسرپرس
 رثزم رایسب دیدج شور نیا عادبا و یحارط رد هک مدروخرب
 . دندوب

 اهنآ اب یتاقیقحت همانرب نیا رد هک ییاههژوس زا یضعب

 راک نم اب بلطواد دارفا ناونع هب زین اهدعب «مدرک یم راک

 هدننک نامزمه هاگتسد رب هوالع نم اهشهوژپ نیا رد .دندرک
 - چا» مان هب مه یرت هتفرشیپ و هدیچیپ هاگتسد زا «زغم جاوما

 اههزوس مدش هجوتم نم .مدرک یم هدافتسا «روتالومیتسا الآ

 زا یخرب رد ؛دنوشیم وربور کانسرت یاهک ر حم اب هک ینامز
 یگنر ًالومعم .دننک یم ساسحا ار اهگنر زا یضعب «اهسناک رف
 سکعنم شوپرس و پمال ینعی - فده هطقن رد دارفا هک ار

 اتلد هقطنم طسو و زاغآ رد «دندرک یم ساسحا - نا

 ینایاپ یاهتمسق رد یلو دوب دیفس (هیناث رد رود شش ات کی)
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 یبآ «گنرمک زبس هب (هینا رد رود تشه ات شش) اتلد هقطنم

 افلآ یاهتمسق رتشیب رد عضو نیا و دشیم لیدبت یناوغرا ای و
 نا زا سپ .درک یم ادیپ همادا (هیناث رد رود هدزاود ات تشه)

 ییاهگنر هب ای دشیم لیدبت دیفس گنر هب ناشرظن رد رون
 رود هدزیس زا رتالاب و اتب هقطنم رد هک زمرق اي یجنران :دننام
 . دندش یم ساسحا هیناث رد

 گنر هژوس هک ینامز مدش هجوتم ناوارف تایبرجت زا دعب
 سناک رف «دنک یم ساسحا ار یناوغرا ای و یبآ «گنررپ زبس

 یزغم بلاغ جاوما سناک رف هب کیدزن طیارش نیا رد هاگتسد
 ات ٤ دادعا نیب افلآ جاوما فیط ینایم تمسق رد ًالومعم و تسا

 متیر نیا نم یارب .تسا زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد ٩

 هدنورپ هب هعجارم اب متسناوتیم و دوب مولعم و صخشم یداینب
 «دوب هدش هیهت مارگو لافسنآورتکلا ینحنم اهنآ همه زا هک دارفا

 .مربب یپ ددع نیا هب
 صخشم یناوغرا و یبآ ءزبس یاهگنر هک دمآیم رظن هب

 .دنتسه انعم یب زمرف و یجنران «درز یاهگنر و رادینعم و
 نداد رییغت ناکما روتالومیتسا انلآ _ ا هاگتسد رد

 رد رود ۱۰ یور رد هاگتسد نیا البق و درادن دوحو سناک رف

 جاوما یداینب متیر نیگنایم اب هک تسا هدش میظنت هیناث

 . دشاب یم کیدزن اهناسنا زغم یکیرتکلا

 :تسا ریز رارق هب نم یعادبا کینکت حرش

 نامزمه هاگتسد یرتمیتناس ۵۰ ات ۳۰ هلصاف هب هژوس

 رد نم و دریگ یم رارق یتحار یلدنص یور رب زغم جاوما هدننک
 و لرتنک هک مریگ یم رارق یتروص هب رتولج یمک ای وا رانک



 ۱۹۳ یکینورتکلایاهشور

 نامه هک تیژر فده .دشاب رودقم میارب یو عضو هدهاشم

 رارق هژوس لباقم رد تسا هدننک سکعنم تمسق و پمال

 دنک یم هیصوت هک هاگتسد عرتخم هتفگ هب نم و دنر نی

 م ی یهجوت ا چ ق را ر وو ی

 میاپ یور رب ار هاگتسد رود هار زا لرتنک ه اگتسد نم

 تمسق و رون هب ًامیقتسم هک مهاوخیم هژوس زا و مراذگ یم

 ار دوخ دیدش زکرمت اب یلو «دنک هاگن نآ هدننک سکعنم
 نیرتمک یور هب ار هاگتسد نم نامز نیا رد .دنکن تحاران

 رارق اتلد فیط رد هک منک یم نشور «هدرک میظنت سناک رف
 .مهدیم شیازفا ار نآ سناک ر ف ًاجیردت و دریگ یم

 اب نم هک روطنیمه» :میوگ یم هزوس هب عقوم نیا رد
 ای و یبآ ءزبس گنر وت تسا نکمم «منک یم راک هاگتسد

 تنامشج هکنآ نودب منک یم شهاوخ .ینک ساسحا ار یناوغرا

 ساسحا نیا «ینک فرحنم یرگید یاج هب پمال یور زا ار

 یاهگنر .ییوگب نم هب ار دیدج گنر هدهاشم و گنر رییغت

 .« دنرادن یتیمهآ زمرق و یجنران « درز

 یاهگنر زا یکی هک دنک یم مالعا هژوس هک ینامز
 .مسرپ یم وا زا ار گنر عون «تسا هدرک هدهاشم ار رظندروم
 همادا نم ار منانخس . هاب اس کنز ؛گنر نیا دینک ضرف

 .مهديم

 زا .منک یم رتشیب ار هاگتسد سناک رف یگتسهآ هب الاح»

 ینیبیم هک ار یزبس گنر هک یبوگب نم هب منک یم شهاوخ وت

 فیط هیقب زا بیترت نیا هب .«رت گنرمک ای دوشیم رت گنررپ

 هرابرد مهاوخ یم هزوس زا نمض رد و مور یم افلآ هزوح هب اتلد
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 شیپ تردن هب ۰ .دنک تبحص نم اب دنک یم ساسحا هک یگنر

 زبس رون نآ زا شیپ و مسرب اتب جاوما هزوح هب نم هک دیآیم

 . دوش یم فیعض و گنرمک
 رون فیط هنایم زا دعب یمک رون هک دینک روصت الاح

 ار سلاک رف نم عقوم نیا ند . دوش کک و تفحص افلآ

 هب هکنآ زا سپ پ .دوش رتیوق و رتگنررپ رون ات منک یم رتمک

 و نیرتشیب هزوس مدرک ساسحا هک ميديسر یاهلحرم

 ساسحا ار یناوغرا ای و یبآ ءزبس رون تلاح نیرت گنررپ
 :میوگ یم وا هب «دنک یم

 دیلوت هاگتسد نابرض نیا اب هک یرون سناکرف»
 رد الاح رگا .تسا وت یزغم متیر سناک رف کیدزن «دنک یم
 الماک هاگتسد سناک رف «یوش هریخ غارچ هب هقیقد کی دودح

 هب عضو نیا هک ینامز .دوشیم نامزمه وت زغم سناک رف اب
 ود .یدنبب ار تنامشچ هک مهاوخیم وت زا نم «دمآ دوجو
 هسلخ کی هب ءدش هتسب تنامشج هکنآ زا سپ هقیقد

 «دنشاب هتسب تیاهمشچ هک یعقوم .یوریم ورف یمزیتونپیه

 نیا هب ًالامتحا «دوشیم رتصخشم یلیخ وت یارب اهنابرض
 ندش هک و لب» هدیدپ زا اهمشج ندش هتسب زا سپ هک تلع

 هب افلآ جاوما ندش هک و لب .«دوشیم یریگولج «افلآ جاوما
 رب هک دوشیم قالطا یزغم یافلآ مظن رد یتالالتخا شیادیپ

 یرکف یترپ ساوح) ددرگ یم لصاح ییانیب یترپ ساوح رثا
 .(دوش یم افلآ متیر رد لالتخا بجوم مه

 رون ًالامتحا « دنشاب هدش هتسب اهمشج هک یماگنه

 .دوشیم ساسحا یرتفافش لکش هب اهکلپ یارو زا هاگتسد
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 نآ رادج زا رون یرادقم و تسین ردک الماک ناسنا یاهکلپ

 اهکلپ رادج رد هک ییاهدیرو ریثأت تحت .دنک یم روبع

 هب اهنآ رد دوجوم نوخ ای و کلپ زا روبع عقوم رد رون « دنتسه

 . دوش یم ساسحا رتدیفس یمک «زمرق رتلیف کی زا رذگ دننام
 زا سپ و یدنبب ار تنامشج هک تسا نآ عقوم الاح»

 رون رذگ اب .یورب ورف یمزیتونپیه هسلخ کی هب هقیقد ود یکی

 رتهدولآباوخ و رت سکالیر هظحل هب هظحل «تیاهکلپ یارو زا
 دنجره .«یوریم ورف یمزیتونپیه باوخ هب هرخالاب و یوش یم
 اب منک یم شالت مه نم یلو « دهد یم ماجنا نیشام ار یلصا راک

 .مرادهگن رارقرب هژوس اب ار دوخ یمالک طابترا ندرک تبحص
 تروص هب هقیقد ود تدم یارب نم عقوم نیا رد

 یاهنارمآ نحل اب نآ زا سپ و هدرک سکاالیر ار هژوس کیسالک
 ماجنا زا سپ و هدش مزیتونپیه الماک وا هک منک یم مالعا
 هک مزادرپ یم ییاهراک ماجنا هب هسلخ قمع هنیمز رد ینومزآ

 .دنتسه یرورض و مزال
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 هدننک نامزمه هاگتسد بشاک هقالع دروم کینکت

 زغم جاوما

 « ردیانشا یندیس :شراگن»

 مزیتونپیه یاقلا اي داجیا یارب هک یشور نیرتلوادتم
 و یمالک تانیقلت زا هدافتسا «دریگ یم رارق هدافتسا دروم

 هب شور نیا هک دیآیم شیپ یعقاوم یلو .تسا ندرک تبحص

 یحربرد .دوشیمن لصاح هاوخلد هجیتن و تسین زاسراک یبوخ

 هب هژوس اي و تسا ینالوط رایسب هسلخ شیادیپ نامز دراوم زا

 شور زین دراوم زا رگید یضعب رد .دسریمن یبسانم قمع
 ای و هدوب هدننک هتسخ رایسب هزوس و روزیتونپیه یارب مزیتونپیه
 نیا .دیآیم رظن هب ندش مزیتونپیه لباقریغ ًالماک هژوس

 هتخانش ینومضم رمسم دهع زا یتح رود یاهنامز زا تالاکشا

 هسلخ شیادیپ رد ندیشخب تعرس یارب رمسم .تسا هدوب هدش
 عاونا نآ زا سپ و درک هدافتسا یسیطانغم ماسجا زا یمزیتوپنیه

 .دش هضرع و فشک مزیتونپیه داجیا یارب یکمک لیاسو
 شور ساسارب مزیتونپیه هدننک داجیا یاهشور زا یدایز دادعت
 هدننک تحاران و هدننک جیگ یشور هک تسا هدش انب زکر مت

 یمهم یملع یاهشور مود یناهج گنج ات .تسا مشج یارب

 زونه اریز «دوب هدشن عادبا ای فشک هسلخ داجیا یارب

 مع تفرشیپ و زیچان مزیتونپیه یژلویزیف هرابرد ام تاعالطا
 مک رایسب عونتم یاههاگتسد و اهرادم تخاس هنیمز رد کیزیف
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 هدامتسا هنیمز رد مهم عارتخا کی رادار فشک .دوب ییادتبا و

 و شناد عقوم نیا رد .دوب اهسناکرف و اهرادم زا یدربراک

 زایندروم لیاسو زا یرایسب هک دوب هدیسر یحطس هب یژولوتکت
 یکمک هلیسو کی ۱۹۵۸ لاس رد و دندشیم هتخاس رشب

 جاوما هدننک نامزمه هاگتسد مان هب تردقرپ رایسب مزیتوپنیه

 مشچ یرون کیرحت ساسا رب اتدمع هک دش هضرع رازاب هب زغم

 یکمک لیاسو نیرتهب زا یکی زونه هاگتسد نیا .درک یم لمع
 . دی ایم باسح هب مزیتونپیه

 هناگ هس یاهسناک رف مامت هاگتسد نیا یاهنابرض هنماد

 ار دنراد یرتشیب تیمها هک -اتب وافلآ «اتلد ینعی - زغم

 . دناشوپ یم

 زغم رد بلاغ تاناسون اب هاگتسد نیا سناک رف هک ینامز
 دیپ لیلقت تانیقلت لباقم رد تمواقم دوش گنهامه هژوس

 عیرس یمزیتونپیه هسلخ کی «نیقلت یمک اب نیارباتب«دنک یم
 و شک رس تدش هب یاههژوس رگ! .دوشیم لصاح رثوم و
 میراذگب یراتک هب تسا مک رایسب اهنآ دادعت هک ار مواقم

 یارب و هقیقد هس زا رتمک رد راب نیلوا یارب رامیب اي هزوس

 . دوش یم مزیتونپیه هیناثیس زا رتمک رد یدعب یاهتبون
 عادبا هاگتسد نیا اب ندرک راک یارب یددعتم یاهکینکت

 کمک هپ .تسا بناحنیا هقالع دروم ریز شور هک تسا هدش

 یمزیتونپیه باوخ هب هژوس تعرس هب و یتحار هب شور نیا
 یرتم ۱/۵ هلصاف رد هژوس راک نیا یارب .دسریم یقیمع
 یذاحم رد هک یریوصت لاح نیا رد .دریگ یم رارق هاگتسد

 .تسا حطس کی رد هاگتسد دوخ اب دوش یم لیکشت هزوس مشچ
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 هاگتسد مه هک موشیم رقتسم یلحم رد هژوس فرط کی رد نم

 نادیم زا جراخ مه و مشاب هتشاد رایتخا رد ار رود هار زا لرتنک

 رد هک یتارییغت مناوتب هک یتروص هب اما مریگ رارق هژوس دید
 جیردن هب نم .منک هدهاشم «دیآیم دیدپ هژوس یامیس

 .مهدیم رییغت دايز هحرد هب مک هجرد زا ار هاگتسد سناک رف

 رد اهنت و دشک یمن لوط رتشیب هقیقد کی دودح رد راک نیا

 رد «سناک رف صخشم زا سپ و تسا مزال نآ ماجنا راب نیلوا
 . دوش یم نازیم تیعضو نیا رد هاگتسد لوا زا یدعب یاهتبون

 رادروخرب یدایز تیمها زا ییاهن تیعضو نیا هب ندیسر

 یدایز تیمها زا ییاهن تیعضو نیا هب ندیسر زا سپ و تسا

 فعش و روش «تیعضو نیا هب ندیسر زا سپ و تسا رادروخرب
 هب تسا نکمم ساسحا نیا . دیآيم دیدپ هزوس رد یدایز

 دنک ساسحا هژوس ای و دنک هولج نامک نیگنر تیژر تروص

 هب دوخ هژوس نامشچ یهاگ .تسا هدش سکالیر تدش هب هک
 ساسحا شیوخ ناتشگنا رد وا ینامز و دوشیم هتسپ دوخ
 زا و هتشاد یدرف هبنح اهلمعلا سکع نیا . دنک یم کلغلغ یعون

 رد هک یبلاطم .تسا توافتم رگید درف هب تبسن درف کی
 رد هک تسا یساسحا نیگنایم «دش هراشا اهنآ هب الاب روطس

 و انعم کی رگنایب مئالع نیا همه یلو دیآیم دیدپ هعماج دارفا
 هدش میظنت یسناکرف یور هاگتسد هک تسا نیا نآ و تسا موهفم

 نایب تانیقلت هب تعرسهب هژوس نارثارب دوش یم ثعاب هک تسا
 . دهد ناشن تبثم لمعلا سکع هدش

 اي دناوت یم دنک یم راک هاگتسد نیا اب هزات هک یدرف

 نیا کرد عقوم رد هک دهاوخب هژوس زا قوف بلاطم نایب
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 راک رد هک یناسک یلو .دنک ربخاب اهنآ عوقو زا ار وا «تالاح
 یامیس هب ندرک هاگن ا اهنت «دناهتخودنا هبرحت هاگتسد نیا اب

 نیا .دننک نیعم و صخشم ار سناک رف نیا دنناوت یم هژوس
 ار نآ یتحار هب هبرجتاب درف هک تسا صخشم تلاح کی

 دیناوت یم امش یلو «دنک یمن هابتشا زگره و دهد یم صیخشت

 .دیهد زیمت ار تلاح نیا فلتخم یاهلرتنک و یرتشیب تقد اب
 زا نم .تسا ناسآ رایسب هاگتسد اب راک « دعب هب اجتیا زا

 وا هکنآ زا سپ .ددنبب ار دوخ نامشچ هک مهاوخیم هژوس

 ندوب سکالیر تلاح کی هب هلصافالب «تسب ار دوخ نامشچ

 هب تانیقلت لباقم رد وا تمواقم هک اجنآ زا . دوریم ورف یقیمع
 نتسب یارب هاتوک هراشا کی «تسا هدیسر دوخ نازیم نیرتمک
 هد تدم یارب عقوم نیا رد .تسا زاسراک و رثوم رایسب اهمشج

 یعقوم نامز تدم نیا تشذگ اب .مراذگ یم اهنت ار هژوس هقیقد
 هدافتسا .تسا هدامآ راک یارب الماک یو «مدرگ رب وا دزن هب هک

 رایسب راک رپ ناکشزپنادند و ناکشزپ یارب هژیو هب شور نیا زا

 اب هک یکشزپنادند بطم رد لاثم یارب .تسا شزرااب و دیفم
 ار رامیب کی هکنآ زا سپ کشزپنادند « دنک یم راک تیئوی ود

 ات دوریم رگید تینوی هب و هدرک اهر ار وا درک سکالیر

 .دوش هدامآ یدعب هلحرم زا رذگ یارب ًالماک یلبق رامیب هکنیا
 «دنک اهر ار رامیب هقیقد هد یارب دهاوخن کشزپنادند رگا

 یاهراک یارب ار وا الماک هقیقد کی تدم رد یتح دناوت یم

 . دناسرب مزال قمع هب یحارج
 هلیسو نتشاد هاگتسد نیا بلاج یاهیگژیو زا یکی

 بیترت نیا هب . دش هراشا نآ هب ًالبق هک تسا رود هار زا لرتنک
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 اب مه یرتم ٤ ای ۳ هلصاف زا یتح هک دراد دوجو ناکما نیا

 یاههژوس اب ندرک راک عقوم رد نیا و درک راک هاگتسد
 ر .تسا دیفم رایسب مزیتونپیه دوخ ماجنا ای و مواقم ًادیدش
 ای هناهاگ آ وا هک تسا لیلد نیا هب هژوس تمواقم مهم لیالد زا
 رارق یرگید درف نامرف ای ریثأتتحت تسین لیام هناگ ادوخان

 تسد زا ار شیوخ یهاگآ ای و رایتخا دسرتیم ای و رک
 نیا هب درذگ یم مزیتونپیه نایرج رد هک هچنآ دنچره .دهدب

 ؛دنک یم روصت نینچ هژوس هک اجنآ زا اما ؛تسین تروص
 هلباقم یقطنم و فیرظ یتروص هب رواب نیا اب یتسیاب راچان
 یتروص هب زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد هناتخبشوخ .درک
 ییانیب هزوح رد نآ هدننک تیاده ای لماع هک دنک یم لمع

 یمزیتونپیه هسلخ یاقلا نامز رد نیاربانب «درادن رارق هزوس

 . دهد یم باوج یرثوم لکش هب و یبوخ هب هژوس
 هک دیآیم دوجوهب یعقوم تمواقم زا رگید لکش کی

 رد هسلخ شیادیپ یارب هک یتامادقا لیلحت و هیزجت هب هزوس

 .دنامب یقاب هاگ آ و رایشه بیترت نیا هب و دزادرپب تسا نایرج
 هار زا لرتنک هاگتسد «موشیم وربور عضو نیااب نم هک ینامز

 هب وا هک منک ېم نیقلت یو هب و مهدیم هژوس دوخ هب ار رود
 یسناکر ف هب هرخالاب و دزادرپیم هاگتسد سناک رف میظنت

 هژوس طیارش نیا رد .دروآیم راب هب ار هاوخلد راثآ هک دسریم

 ییارجا متسیس زا ییزج تروص هب دوخ دنک یم ساسحا
 و دزاسیم فقوتم ار ندرک داقتنا رگید نیاربانب «هدمآرد
 زا لرتنک هاگتسد نیا زا هدافتسا اب .دوریم نیب زا وا تمواقم

 شیپ هک موش یم یدارفا ندرک مزیتونپیه هب قفوم نم «رود هار
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 بوسحم ریذپانمزیتونپیه یدارفا نارگید و نم رواب هب نیا زا
 . دندشیم

 دوخ هب ندیسر یارب یکمک لیاسو زا هدافتسا لاح هب ۳

 هژوس هکنآ زا سپ اریز «تسا هدوبن رثزم و لومعم مزیتونپیه
 زا هاگتسد یور رب قمعت و یراکتسد «دوشيم سکالیر
 نامزمه هاگتسد زا هدافتسا .دنک یم یریگولج هسلخ شیادیپ
 راک نیا یارب .تسا هدرک لح ار لکشم نیا زغم جاوما هدننک

 رود هار زا لرتنک و دریگ یم رارق تحار یلدنض کی رد هژوس
 رد و هداد رارق دوخ یاهاپ یور رب اي و یلدنص هتسد یور رب ار

 شیادیپ یارب سناک رف نیرتهب هب ندیسر یارب طیارش نیا
 هاگتسد میظنت هب هنوگباوخ تلاح هب ندیسر و قیمع شمارآ

 رداق رگید دایز ندش سک الير زا سپ وا هک اجنآزا .دزادرپ یم

 راک دوخ هاگتسد کی را نم «تسین هاگتسد لرتنک هب

 یتدم زا سپ هاگتسد رادم رد قوف نایرج عطق یارب یکیرتکلا
 .منک یم هدافتسا  هقیقد ۱۵ الثم - صخشم

 یرایسب هک تسامزال دیآتسدهب هحیتن نیرتهب هکنآیارب

 ای هبرضره نامز «یرون یاهنویسلوپما هنماد دننام اهرتماراپ زا

 ینحنم لکش «اهنابرض نیا زا لکیس ره نامز «رون سناک رف
 هک تسا حضاو .دوش لرتنک اهنآ تدش هرخالاب و جاوما نیا

 هک ینامز رد اهرتماراپ نیا هیقب «یرون جاوما تدش زج هب
 نیا مامت .دنتسین هدهاشم لباق مشچ اب «تسا نشور هاگتسد

 هب یزاینو هدش لرتنک هاگتسدرد راک دوخ یتروص هب لماوع

 تانابرضای سناک رف اهنت طیارش نیارد .درادندوحو یراکتسد

 . دوش یم لرتنک «دنک یمراک نآاب هک یدرف طسوت هاگتسد



 هدننک نامزمه هاگتسد زا مزیتونپیه دوخ هب ندیسر یارب مناخ کی «تسار ریوصت رد

 ریوصت رد هک روطنامه .دنک یم میظنت ار هاگتسد ًاصخش و هدرک هدافتسا زغم جاوما

 رد .تسا هدوب هاگتسد زا ادج ای جراخ غارچ «ییادتبا یاهلدم رد « دینک یم هدهاشم

 کی بطم رد ردیانشا یندیس «هاگتسد عرتخم پچ تمس کچوک ریوصت

 .دنک یم راک زغم جاوما هدننک نامزمه هاگتسد اب رامیب کی یور رب کشزپنادند



 ۳۰۳ یکینورتکلایاهشور

 دوحو هژوس و هاگتسد نیب یطابترا هنوگجیه هک اجنآ زا

 یارب ناوت یم مزیتونپیه شیادیپ یکمک هلیسو نیا زا «درادن
 هدافتسا سالک رس ًالثم یشزومآ فادها ای و یهورگ مزیتونپیه
 بلاطم زا یرایسب و طیارش نیا رد هاگتسد اب راک هوحن .درک
 هدمآ «دنراد دوحو هاگتسد هارمه هک ییاهروشورب رد رگید

 ۰ تہ دنیا



 مزیتونپیهرد هزیاج ةدنرب یاهشور ۳4

 ۸۱۵-۲۱ -ه ۲

 لحارم زونه باتک |! شراگت مقوم رد هاگتسد نیا

 زا یهورگ وس کی زا .درک یم یط ار دوخ یشیامزآ

 یوس زا و دندرک یم راک هاگتسد نیا یور رب ناکشزپناور
 رایسب و هدننک هتسخ تاشیامزآ نم راک رتفد رد رگید

 سدنهم کی نم اب هارمه . دشیم ماجنا نآ یور رب یریگ تقو

 هاگتسد نیا هدنزاس و حارط هک درک یم راک مه کینورتکلا

 نآ یاهی اراک رب و هدرک فرطرب ار نآ بویع دوب لیام و دوب

 . دیازفیب

 همه ار نآ ریظن هک تسا یپمال هاگتسد نیا یلصا تمسق

 فلتخم یاهسناکر ف اب پمال نیا .دیاهدرک هدهاشم امش

 لماک لکش رد هک تسا نآ رب یعس .دوشيم نشور و شوماخ

 رارق یکچوک هاگتسد هندب یور رب روبزم پمال هاگتسد هدش

 ایسو هب هاگتسد هک تسا هدش هیبعت یدیلک پمال ریز رد

 زا رگید یتمسق رد . . دوش یم (0۴۴) شوماخ ای (010) نشور نآ

 نآ ةليسو هب هک دراد رارق ام و بز منالع اب یدیلک هاگتسد

 هژوس نامشچ هلصاف رگا . .دوشیم دایز ای مک رون شبات نازیم

 و دوش هداد رارق 1: تیعضو رد دیلک دیاب دشاب دایز پمال اب

 ۷۰ ات f نيب پمال اب هزوس مشچ هلصاف هک یتروص رد

 ریررد .دوش یم هداد رارق ۲۵ تیعضورد دیلک « دشاب رتمیتناس

 .تسا هدش پاچ 12. ۸1ع. گلنسهاعا0» هاگتسد مان روبزم دیلک



 روتالومینسا -افلآ ۔ چا هاگتسد زا یشیامزآ لدم کی



 ۰۷ یکینورتکلا یاهشور

 هاگتسد کی هب یرتم 4 طبار میس کی قیرط زا غارچ نیا
 هب میس کی اب دوخ هاگتسد نیا .تسا لصتم هدننک لرتنک

 رب ًالومعم هک روبزم هاگتسد دوشیم لصو رهش قرب نایرج

 هب «دریگ یم رارق هژوس دید هزوح زا جراخ و لماع یاپ یور
 .تسا زهحم 00,8216 یاهمان هب دیلک ود

 یلدنص یور رب دناوت یم هژوس هاگتسد نیا اب راک یارب

 زارد یواکناور تخت ای هنیاعم تخت یور رب ای و هتسشن لبم اي

 تخت یور رب رامیب «نامیاز قاطا رد هک یدراوم رد . دشکب

 یارب ءدریگ یم رارق :نامیاز اپ :هنانز هیاعم اب .یژلوکتیژ
 ای دردیب نامیاز لمع کی ماجنا یارب هلیسو نیا زا هدافتسا

 .دریگ رارق رامیب رس ریز یتشلاب تسا یفاک نانز یاهیحارج
 میقتسم روط هب ًامتح هاگتسد نیازا هدافتسا یارب هک تسین مزال

 دناوت یم مه لیام تروص هب رون شبات هکلب « دش هریخ پمال هب
 . دوش عقاو رثؤم و دیفم

 ار نآ راک زاغآ رد ءدنک یم راک هاگتسد اب هک یدرف

 .دهد یم رارق هروس زا رت بقع یمک یلحم رد و هدرک نازيم

 سپ و تسا هیناث رد رود ۳۰ دودح رد هاگتسد سناکرف زاغآ رد

 ات دوش یم هدناخرج تسار تمس هب چیئوس یگتسهآ هب نآ زا

 تلاح نیا رد .دوش دنلب دیلک زا «قت» یادص یاهطقن رد

 اب لداعم هک تسا هیناث رد رود ۱۰ دودح رد هاگتسد سناک رف

 رد و تسا تحارتسا طیارش رد یزغم بلاغ جاوما سناک رف

 نایرج هصالخ .دریگ یم رارق افلآ جاوما هزوح ینایم تسمق
 :تسا ریز رارق هب راک

 هینات رد راب ۰ دودح رد رضاح لاح رد غارچ»



 مزیتونپیهرد هزیاج ۀدنرب یاهشرر ۲۰۸

 بلاغ سناکر ف ربارب ًابیرقت سناکرف نیا هک دنزیم کمشچ
 . دوش یم صخشم مارگ ولافسنا ورتکلا اب ک تسا یزغم جاوما
 نازیم نیا زا رتدنک ای رتدنت رود ود یکی امش زغم جاوما رگا

 ار زغم متیر یرون یاهنویسلوپما نیا هک هداد ناشن هبرجت « دشاب

 تیعضو نیا شیادیپ یارب . دناسریم هیناث رد رود ۱۰ دودح هب
 نیا نایاپ رد تسا مزال تقو مین و هقیقد کی ات هقیقد مین نیب
 و منک یم رتدنک هیناث رد رود کی ار یرون تاناسون نم نامز

 دصق . دوش یم راوس یلبق سناک رف یور رب یفاضا سناک رف نیا
 سناک رف نیا اب امش زغم یکیرتکلا تاناسون هک تسا نیا نم

 دیدپان هیناث رد رود ۱۰ ناسون طیارش نیا رد .دوش زاف مه

 رون تدش رب «دوش رتمک غارچ تاناسون دادعت رگا .دوشیم
 . دوش یم هدوزفا نا

 امش زغم سناکر ف ات دشک یم لوط هقیقد کی دودح رد

 شهاوخ امش زا نم عقوم نآ رد .دنوش زاف مه دیدج سناک رف و
 مالعا نم هک ینامز ات ًافطل . دیدنبب ار ناتنامشچ هک منک یم

 عضو نيا دنچره « دینک یراددوخ ناتنامشچ نتسب زا «منک یم

 هب ناتنامشچ هکنآ زا سپ .دشاب هدننک تحاران امش یارب

 ورف یقیمع یمزیتونپیه هسلخ کی هب «دندش هتسب نم روتسد
 زا رتشیب هب «دتفیب قافتا نایرج نیا هکنیا یارب .دیوریم

 اب ار تایلمع نیا امش لمع رد .دیرادن زاین نامز هیناث هدزناپ

 رد بیترت نیا هب «دینک یم ساسحا یرتشیب تهبا و تردق
 هک دینک یم ساسحا «تسا هتسب امش نامشچ هک یطیارش

 .« دنک یم شرپ غارچ یرون تاناسون اب ماگمه ناتیاهکلپ
 ار یظفل تانیقلت نیا « دنک یم راک هاگتسد اب هک یدرف



 ۳۹ یکینورتکلا یاهشور

 ندرک دنک یارب نآ زا سپ و هداد همادا هينا ٩۰ دودح رد

 هدش صخشم ¥ هژاو اب هک ار یجیئوس «یرون یاهشیط

 الاب تانیقلت .دناخرح یم تسار تمس هب لماک روط هب .تسا

 اب هک یدرف نآ زا سپ و دوشیم رارکت رگید هقیقد مین یارب
 : دیوگ یم هژوس هب هداس یلیخ دنک یم راک هاگتسد

 قمع هکنآ یارب .«دیوش مزیتونپیه ات دیدنبب ار ناتنامشج»

 ` ای "ندرمش کینکت زا ناوتیم «دوش رتقیمع هروس هسلخ
 . درک هدافتسا رگید یاهشور

 غارچ مزینونپیه نایرج مامت رد هک مینک یم هیصوت
 نایب یلومعم تانیقلت نآ اب ماگمه و دشاب نشور هدننک ناسون
 هاگ ادوخان ریمض ات دوشيم ثعاب غارچ ندوب نشور .دوش

 یرتشیب ییاونش فرح هدش هئارا یظفل تانیقلت هب تیسن هزوس
 .دهد ناشن

 تمسق رد هک دننک راهظا تسا نکمم اههژوس زا یخرب

 هیناث رد رود ۰ زونه مه (رتمک سناک رف ینعی) همانرب ینایاپ

 رد هاگچیه نارامیب هکنآ یارب .تسا هتشاد دوحو یرون ناسون

 هکنآ یاح هب تسا رتهب «دنوشن دیدرت راجد امش تقادص

 هب لیام تروص هب رون «دریگ رارق هاگتسد پمال یوربور
 دیناوتیم یگداس هب طیارش نیا رد .دباتب امش تروص

 .دیهد زیمت رگیدکی زا ار رتدنک ناسون و اقلآ ج وم تاناسون

 مزیتونپیه» باتک ۱۳۹ و ۱۳۸ هحفص رد ندش قیمع یارب ندرمش کینکت ۱

 مزینونپیه» باتک و قوف باتک رد .تسا هدش نایب «یکشزپنادند و یکشزپ

 مود و لوا دلج باتک ود نیا تقیقح رد هک ) - یو تاراشتنا  «دنلتراه

 نایب یمزیئونپیه هسلخ ندش رتقیمع یارب شور هد زا رتشیب (دنتسه باتک کی
 ۰6 مج رتم» . .تسا هدش



 مک تظلغ اب هارمه مزیتونپیه ماجنا شور «کشزپنادند نمگ او ولراب رتک د

 .دهد یم ناشن ار تزادیسکا



 عوضوم کیکفت اب مجرتم راثآ ریاس تسرهف

 مزیتونپیه دوخ و مزیت ونپیه .فلا
 تاعالطا تاراشتنا «تورش دراچیر رتک د شراگن .نیون یملع مزینونپیه ۱

 تاراشتنا .تورش دراجیر رتکد شراگن :مزینونپیهدوخ یملع یسررب ۲

 تاعالطا

 کرپسا تاراشتنا .نوسپیج رتلاو فیلأت م ربت ونپیه یاهیتفگش .۴

 تاراشتنا .دنلتراه رتکد شراگن ,یکشزپادند و یکشزپ مزیت وچی .؟

 کرتا

 قحلا لامج تاراشتنا .دنلتراه رتک د شراگن؛ دنلت راه مزیت ونپیه .۵

 تاراشتنا .یحارج و یثامام انز یاهبرامیب رد مزینونپیه دربراک ۶

 ىا

 سیو رشن .زدور لئافار رتک د فیلأت مزیت ونپیه دربراک و اهبروتت.۷

 .نمیراه فزوژ رتکد فیلأت :مزیتونپیه دوخ تردق دربراک هوحن .۸

 کرپسا تاراشتنا

 دیون تاراشتنا .رجورک رتک د فیلات مزیت ونپیه اب درد یب امنا ز ٩

  ناهیک تاراشتنا ۔نورکل یلسل رتک د فیلات مزیت ونپیه اب راگیس ک رت .۰
 زنورآ یراه شراگن لاک دوک مزیت ونپیه و میرس مزینونپیه یاهشور ۱

 یو رسی



 نشین یدم .ب

 .سیو رشن .یرفمه یموئان شراگن .ینطاب تشبرط «یشیت یدم ۲

 سیو رشن .یگوی شهام یشیراهام شراگن.نهک ناف رع نشین یدم ۴

 نسیت گرزب داتسا شراگن .یمزر یاهرنه تفیرط و یشیتیدم دد ۴

 .قحلا لامج تاراشتنا - ورام یشد

 .اروموک وا وکاهوش شراگن .ازات ناک یش ای بان ند .نشیت یدم ند ۵

 .سیو رشن

۳ 
 قحلا لامح تاراشتنا .راگ نیآشراگناگ وی تخ رد .\

 دنومجیر اینوس شراگن اگ وب اد یتسردنت و یتها)لس «ینامرد اگ وب .۷

 قحلا لامح تاراشتنا

 هرتسگ رشن .راگ نیآ شراگناگ وی ره ۸

 یژلوکیاساراپ .د

 سیو رشن .زدنومدا نوئمیس فیلأت مزیت ونپیه یناور یاههدیدپ ٩

 سیو رشن .نیترام کاز شراگن.یناور و یحور یاهو رین تیوقت ۰

 ,قحلا لامج تاراشتنا .یراراه تیک رتک د شراگن.یمرد ۲۱ رد حور زاورپ ۱

 ریبک ریما تاراشتنا .تنجراس مایلیو رتک د فیلأت"هدش ریخست یاه حور ۲



| 

 هد درکلمج هلو و عا و طن باتت نیا زد

 زد اهن ةمق هک هدش هو مری مقوی وا
 ِ _ِ تا 3 ۱ 3 = ۳ 1
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